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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 
2019-11-11  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Brandstationen, kl. 13:00-15:00 

Beslutande: Irja Gustafsson (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef §39–40 
Carina Fyrpihl, personalchef §39–40  
Anette Persson, controller 
Malin Ivlove, säkerhetskoordinator §39 
 
 

Utses att 

justera 
Tom Persson (SD) med Jonas Bernström (S) som ersättare 
 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten torsdag den 14 november 2019 kl. 15.00 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan  

 
Paragraf 

 
39 - 41 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustafsson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Tom Persson  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2019-11-11 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§39/19 Strategisk handlingsplan för krisberedskap 

 
  
§40/19 Budget 2020 Utskottet för stöd och strategi 

 
  
§41/19 Planering av grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 

utvecklingsmål 
för utskottet för stöd och strategi  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §39/19   Dnr: KS 2019/311 

 

Strategisk handlingsplan för krisberedskap 
 

Beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktig att anta strategisk handlingsplan för 
krisberedskap. Strategisk handlingsplan för krisberedskap ska 
gälla från 2020-01-01. 
 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta  

 
• Kriskommunikationsplan, AKK2014/497 upphör att gälla.  

• Styrdokument Kris och beredskap, AKK2015/559, upphör 
att gälla.  

• Krishanteringsplan, AKK2016/21 upphör att gälla. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH) ska alla kommuner och landsting i början av 
varje ny mandatperiod analysera vilka extraordinära händelser 
som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten, där resultatet ska redovisas i en risk- och 
sårbarhetsanalys (RSA). 
 
Med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalysen, ska 
kommuner och landsting också varje ny mandatperiod upprätta 
ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap, 
fastställa en plan för hantering av extraordinära händelser samt 
en utbildnings- och övningsplan. 
 
Lindesbergs kommun har valt att integrera samtliga tre ovan 
nämnda dokument i en gemensam strategisk handlingsplan för 
krisberedskap som anger inriktningen för hela 
krisberedskapsområdet i kommunen. Som ett komplement till 
den strategiska handlingsplanen upprättas även en 
Krisledningsplan, vilket är en handbok för krishantering vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser som antas av 
kommundirektören. 
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Utskottet för stöd och 

strategi 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
I den strategiska handlingsplanen för krisberedskap anges även 
den strategiska inriktningen för kommunens 
kriskommunikation. En mer operativ instruktion för 
kriskommunikationsarbetet finns beskrivet i kommunens 
kriskommunikationsplan. 
 
Syfte med strategisk handlingsplan 

Syftet med strategisk handlingsplan för krisberedskap är att 
ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 
med krisberedskap. 

Vidare ska planen ge en beskrivning av 
krisberedskapsorganisationen i Lindesbergs kommun, 
konkretisera kommunens hantering av extraordinära händelser 
samt den kommunövergripande övnings- och utbildningsplanen 
för mandatperioden. 
 
Förslag till beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktig att anta strategisk handlingsplan för 
krisberedskap. Strategisk handlingsplan för krisberedskap ska 
gälla från 2020-01-01. 
 
Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta  

 
• Kriskommunikationsplan, AKK2014/497 upphör att gälla.  

• Styrdokument Kris och beredskap, AKK2015/559, upphör 
att gälla.  

• Krishanteringsplan, AKK2016/21 upphör att gälla.  

_____ 

 
För kännedom: 

Säkerhetskoordinatorn 
Kommundirektören 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §40/19   Dnr: KS 2019/138 

 

Budget 2020 Utskottet för stöd och strategi 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och ger 
kommundirektör i uppdrag att MBL förhandla inför beslut. 
 
Ärendebeskrivning 

 
I arbetet med budget 2020 har kommunstyrelsen fått uppdraget 
att minska sina verksamheters ramar med 11 mnkr. 
Kommunstyrelsen har fördelat mellan sina ansvarsområden, 
Utskottet för stöd och strategi (kommunledningskontoret), 
Tillväxtutskottet (tillväxtförvaltningen) och 
Samhällsbyggnadsförbundet enligt tabell nedan (år 2018–2020) 
 

Kommunstyrelsen    Ram 2019 Procent Tkr 
 2018 2019 2020    

Tillväxtförvalt. -2400 -1200 -4950 94600 -9,04% -8550 
Kommunledning -1300 -2600 -4250 72600 -11,23% -8150 
SBB förbundet 0 -2600 -2200 42500 -11,29% -4800 
Summa -3700 -6400 -11400 209700 -10,25% -21500 

         
Förslag till ramfördelning 
 

 Budget 2019 Förslag 
  Minskade ramar till 2020 
Kommunchef 3 625 -550 
Kansli+politik 14 079 -700 
Personalenhet 19 616 -800 
Ekonomienhet 10 360 -800 
IT-enhet 24 557 -900 
Måltid  311 -100 
Summa 72 548 -3 850 

 
Förslag till beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och ger 
kommundirektör i uppdrag att MBL förhandla inför beslut. 
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Utskottet för stöd och 

strategi 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Ekonomienheten 
 
För kännedom: 

Personalchef 
Ekonomichef 
IT-chef 
Kanslichef 
Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-11-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §41/19   Dnr: KS 2019/312 

 

Planering av grunduppdrag, kvalitetsfaktorer och 

utvecklingsmål 

för utskottet för stöd och strategi  
 

Beslut 

 

Kommunledningskontoret sammanställer resultatet av 
utskottets workhop och presenterar förslag till grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål vid sammanträde den 2 
december 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 om ny Styrmodell 
för ledning och styrning. Styrmodellen ska successivt införas 
2019 enligt antagen handlingsplan och ska gälla fullt ut från och 
med 2020. 
 
Enligt handlingsplanen ska nya nämndmål vara antagna senast i 
december 2019 för att gälla från år 2020. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommunledningskontoret sammanställer resultatet av 
utskottets workhop och presenterar förslag till grunduppdrag, 
kvalitetsfaktorer och utvecklingsmål vid sammanträde den 2 
december 2019. 
_____ 

 

 

 


