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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2018-04-10 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

 

   Margareta Ahlm 

  

Plats och tid: 

 
Leja, kommunhuset, kl. 09:00-12:00, 12:45-13:40 

Beslutande: Bengt Storbacka (S) 

Margareta Ahlm (S) 

Bengt Evertsson (MP) 

Susanne Karlsson (C) 

John Omoomian (S) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Irja Gustavsson (S) för Anniette Lindvall (M) § 10-18 

Virosa Viberg (SD) för Mats Seijboldt (SD)  

Christina Pettersson (C) för Anniette Lindvall (M) § 19 

 
Övriga deltagare: Christer Lenke, kommundirektör 

Gunilla Sandgren, ekonomichef § 10-17 

Peter Björklund, folkhälsostrateg § 10-12 

Ida Frödén, kanslichef § 15 

Airie Tervaniemi, samordnare finskt förvaltningsområde § 16 

Carolin Vallgren, måltidsekolog § 14 

Carina Fyrpihl, personalchef § 17 

Magnus Nordkvist, upphandlare § 17 

Nanette Danielsson, integrationsstrateg § 18 

Helena Randefelt, kanslienheten § 10-17 

Erika Johansson, sekreterare 

 

 
Utses att justera Margareta Ahlm (S) med Susanne Karlsson (S) som ersättare 
Justeringens plats 

och tid: 
Måndag den 16 mars kl. 16.30 på sekreterarens rum 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________ 

Erika Johansson 

 

Paragraf 

 

10 - 19 

 

Ordförande 

 

_____________________________________________________ 

Bengt Storbacka 

 

Justerare 

 

_____________________________________________________ 
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Ärendeförteckning 

 

§10/18 Riktlinje för Demokratidag för ungdomar 

  

§11/18 Lägesrapport om barnkonventionen i beslutsfattande 

  

§12/18 Verksamhetsrapport 2017 samverkan för lokalt folkhälsoarbete 

2017 

  

§13/18 Mål och budget 2019-2021 för kommunledningskontoret 

  

§14/18 Införande av kostpolitiskt program 

  

§15/18 Lägesrapport gällande hot och våld mot förtroendevalda 

  

§16/18 Verksamhetsrapport för finskt förvaltningsområde 2017 

  

§17/18 Förmånscyklar 

  

§18/18 Information om integrationsstrateg och uppdrag 

  

§19/18 Meddelanden 
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USS §10/18   Dnr: KS 2018/94 

 

Riktlinje för Demokratidag för ungdomar 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi antar Riktlinje för Demokratidag för 

ungdomar med tillägg. Det första tillägget är att ”bolag” infogas i första 

meningen under punkt 2.4 Förankring, så att den får lydelsen 

”Arbetsgruppen ansvarar för förankring på olika sätt gentemot 

kommunens bolag, verksamheter och chefer”. Det andra tillägget under 

punkt 2.4 är ”Förankring av förarbete och efterarbete av 

demokratidagen bör skrivas in i varje förvaltnings årshjul och 

verksamhetsplan” och det tredje tillägget att ”Återkoppling ska ske till 

Kommunfullmäktige” under punkt 3.3. 

Ärendebeskrivning 

 

Demokratidagen inrättades utifrån en motion som antogs av 

kommunfullmäktige 2016 där det föreslogs att en årlig demokratidag 

införs. Vid dagen ska politiker och representanter för kommunens 

förvaltningar träffar unga i kommunen för diskussion om gemensamma 

frågeställningar. 

 

Det övergripande målet för den nationella ungdomspolitiken unga  

13-25 år är ”Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma 

sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen” (prop. 

2013/14:191). 

 

Ärendets beredning  

Folkhälsostrateg har tillsammans med kommundirektör skrivit 

dokumentet Riktlinje för demokratidag för ungdomar. Det är skrivet 

utifrån tidigare års kunskaper och erfarenheter. Dokumentet är 

presenterat för kommundirektörens ledningsgrupp.  

 

Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutet  

För att ge en långsiktighet och struktur i kommunens arbete gällande 

ungas möjlighet till delaktighet och inflytande behövs ett dokument 

som pekar ut en riktning. Delaktighet och inflytande i samhället, att 

man kan påverka, är en av de viktigare förutsättningarna för folkhälsan 

och välfärden och kan vara extra viktigt för våra unga medborgare. 

Ungdomar ska därför ges möjlighet till delaktighet och inflytande över 

sin vardag och livssituation samt att deras kunskap, erfarenheter och 
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egenskaper, aktivt tas tillvara i den politiska beslutsprocessen och i 

samhällsutvecklingen. 

 

Unga ska delta på samma villkor som vuxna men det finns skillnader; 

brist på kunskap om hur man kan delta och vilka kanaler som finns, 

brist på erfarenheter av att delta som skapar en tröskel för att delta samt 

brist på resurser både i form av ekonomi och frihet i förhållande till 

föräldrar och skola etc. (Medborgardialog för unga, SKL 2012). Därför 

behöver unga kompenseras med en del andra insatser i kommunen.   

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår utskottet för stöd och strategi besluta att anta 

Riktlinje för Demokratidag för ungdomar. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår bifall till förvaltningens 

förslag till beslut med två tillägg under punkt 2.4 Förankring. Det första 

tillägget ”bolag” föreslås infogas i första meningen så att den får 

lydelsen ”Arbetsgruppen ansvarar för förankring på olika sätt gentemot 

kommunens bolag, verksamheter och chefer”. Det andra tillägget 

”Förankring av förarbete och efterarbete av demokratidagen bör skrivas 

in i varje förvaltnings årshjul och verksamhetsplan” föreslås införas 

under punkt 2.4 Förankring, efter stycket Information om och 

förankring av demokratidagen sker i kommunstyrelsen. 

 

John Omoomian (S) föreslår tillägg under punkt 3.3 Återkoppling, med 

texten ”Återkoppling ska ske till Kommunfullmäktige”. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Folkhälsostrateg Peter Björklund 
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USS §11/18   Dnr: AKK2016/287 

 

Lägesrapport om barnkonventionen i beslutsfattande 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi godkänner redovisningen och lägger den 

till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Folkhälsostrateg Peter Björklund ger utskottet redovisning av det 

pågående arbetet med samordning av barn- och ungdomsarbetet i 

Lindesbergs kommun och barnkonventionen i beslutsfattande.  

Arbetet har även koppling till Sveriges kommuners och landstings 

(SKL:s) projekt Förenklat och effektivare styrsystem, som pågår i 

kommunen till december 2018. De projektmål som fastställts i 

projektdirektivet för samordning av barn- och ungdomsarbetet i 

Lindesbergs kommun har inte uppnåtts, bland annat beroende på frågor 

kring det gemensamma arbetet gällande folkhälsosamarbete i länet. 

Den 30 januari 2018 antog kommunstyrelsen överenskommelse om 

samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 

att gälla från och med 2018-05-01.  
 

Barnkonventionen föreslås av regeringen att inkorporeras i svensk lag 

den 1 januari 2020 för att synliggöra barns rättigheter. Från den 1 maj 

2018 kommer folkhälsostrategen på uppdrag av kommundirektören att 

delta i SKL:s barnrättsnätverk. Folkhälsostrategen har uppdrag och 

mandat att arbeta i hela kommunens organisation. Uppdraget innebär 

att bättre koppla barnrätten och barnkonventionen till ledning och 

styrning och det systematiska arbetet i kommunen. Att synliggöra, 

konkretisera och bättre tillämpa för de kommunala verksamheterna vad 

arbetet med barnrätt innebär för just deras verksamhet, både direkt och 

indirekt. Att arbeta med kunskapshöjning och utbildning för politiker, 

chefer, tjänstemän och personal.  

 

Avrapportering kommer i första hand ske till utskottet men även till 

kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 att uppdra till kommunchefen 

att utarbeta förslag till modell och arbetssätt för ett aktivt arbete med 

implementering av barnkonventionen och den ungdomspolitiska 

strategin. Folkhälsoteamet kommer att leda arbetet. Förslag till modell 

och arbetssätt redovisas vid utskottet för stöd och strategis 
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sammanträde den 22 augusti 2016. Inför detta beslut hade 

kommunstyrelsens utskott för stöd och strategi diskuterat möjligheten 

och strategier för att ”barnsäkra” de beslut som fattas i den kommunala 

organisationen.   

 

Folkhälsoteamet inkom den 15 augusti 2016 med förslag till 

projektdirektiv för samordning av barn- och ungdomsarbetet i 

Lindesbergs kommun. Syftet med projektet är att samordna 

kommunens pågående och planerade barn- och ungdomsarbete för att 

uppnå effektivitet, samsyn, implementera ungdomspolitisk strategi och 

barnkonventionen i kommunens organisation samt att uppnå goda 

livsvillkor, levnadsvanor och hälsa för barn och ungdomar.   

Projektet ska leverera ett samordnat arbetssätt och strategier för det 

samlade barn- och ungdomsarbetet i Lindesbergs kommun.  

Ett förslag till reviderad ungdomspolitisk strategi 2017-2020 ska tas 

fram och även inbegripa strategier för kommunens arbete med 

barnkonventionen. 

      

Kommunstyrelsen beslutade den 20 september 2016 att projektdirektiv 

för samordning av barn- och ungdomsarbetet i Lindesbergs kommun 

daterat den 12 augusti 2016 antas. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att redovisningen godkänns 

och läggs till handlingarna. 

 

 

_____ 
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USS §12/18   Dnr: KS 2018/143 

 

Verksamhetsrapport 2017 samverkan för lokalt 

folkhälsoarbete 2017 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi lägger verksamhetsrapport för 

folkhälsoteamet 2017 till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Folkhälsostrateg Peter Björklund informerar utskottet om 

folkhälsoteamets verksamhetsrapport 2017. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att verksamhetsrapport för 

folkhälsoteamet 2017 läggs till handlingarna. 

 

 

_____ 

 

 

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (16)  

 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-04-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §13/18   Dnr: KS 2018/148 

 

Mål och budget 2019-2021 för kommunledningskontoret 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi antar förslag till mål och budget  

2019-2021 och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten har lämnat förslag till mål och budget 2019-2021 för 

kommunledningskontoret till utskottet för stöd och strategi för 

antagande. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och 

strategi beslutar att anta förslag till budget och överlämna det till 

kommunstyrelsen. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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USS §14/18   Dnr: AKK2016/288 

 

Införande av kostpolitiskt program 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi remitterar förslaget till kostpolitiskt 

program till:   

 

• Politiska partierna representerade i kommunfullmäktige i 

Lindesbergs kommun 

• Region Örebro län 

• Hushållningssällskapet Örebro 

• Lantbrukarnas Riksförbund Örebro 

• Pensionärernas riksorganisation Lindesberg 

• Sveriges pensionärsförbund Lindesberg 

• Ledning förskola, Lindesbergs kommun 

• Ledning skola, Lindesbergs kommun 

• Ledning hemtjänst, Lindesbergs kommun 

• Ledning särskilt boende, Lindesbergs kommun 

• Biträdande kostchef och kökschefer, Lindesbergs kommun 

• Socialförvaltningens dietist, Lindesbergs kommun 

• Ansvariga för skolkafeterior, Lindesbergs kommun 

• Skolsköterskor, Lindesbergs kommun 

• Kommunala pensionärsrådet 

• Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 

Ärendebeskrivning 

 

Utskottet för stöd och strategi gav den 5 februari 2018 kostchefen i 

uppdrag att till utskottets sammanträde den 10 april 2018 ta fram 

förslag till kostpolitiskt program med mål för ekologiskt och 

närproducerat. 

 

I det kostpolitiska programmet presenteras kommunens politiska 

viljeriktning gällande måltider samt riktlinjer för skola, förskola, 

särskilt boende, hemtjänst, skolkafeterior och måltidsenheten. 

Programmet och riktlinjerna ska fungera som ett stöd för att uppnå 

gemensamma målsättningar och även ge information till medborgare 

och andra intresserade om hur kommunen arbetar med att utveckla 

måltiderna. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår att utskottet för stöd och strategi beslutar att 

remittera förslaget till kostpolitiskt program till:   

 

Politiska partierna representerade i kommunfullmäktige i Lindesbergs 

kommun 

Region Örebro län 

Hushållningssällskapet Örebro 

Lantbrukarnas Riksförbund Örebro 

Pensionärernas riksorganisation Lindesberg 

Sveriges pensionärsförbund Lindesberg 

Ledning förskola, Lindesbergs kommun 

Ledning skola, Lindesbergs kommun 

Ledning hemtjänst, Lindesbergs kommun 

Ledning särskilt boende, Lindesbergs kommun 

Biträdande kostchef och kökschefer, Lindesbergs kommun 

Socialförvaltningens dietist, Lindesbergs kommun 

Ansvariga för skolkafeterior, Lindesbergs kommun 

Skolsköterskor, Lindesbergs kommun 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet beslutar enligt förvaltningens 

förslag med tillägg av remissinstanserna Kommunala pensionärsrådet 

och Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning. 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kostchef 

Måltidsekolog 
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USS §15/18 

 

Lägesrapport gällande hot och våld mot förtroendevalda 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Kanslichef Ida Frödén ger utskottet lägesrapport gällande hot och våld 

mot förtroendevalda. Riktlinje för hur kommunen arbetar med hot och 

våld mot förtroendevalda och röstmottagare under valåret 2018 har 

tagits fram. Inbjudan till informationsträff om riktlinjen kommer 

skickas till förtroendevalda och röstmottagare. Tillsammans med 

säkerhetskoordinator Malin Ivlove kommer kanslichefen att utarbeta en 

riskanalys för valperioden.  

 

_____ 
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USS §16/18   Dnr: KS 2018/133 

 

Verksamhetsrapport för finskt förvaltningsområde 2017 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta att 

godkänna verksamhetsrapport för finskt förvaltningsområde 2017. 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun har sedan 2012 ingått i förvaltningsområde för 

finska språket med medföljande skyldigheter mot den nationella 

minoriteten sverigefinnar. 

 

Årligen lämnas verksamhetsrapport för godkännande och även en 

ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län av det 

statliga bidrag kommunen får årligen.  

 

För 2017 fanns ingen ny beslutad verksamhetsplan, verksamhetsplanen 

för 2015-2016 förlängdes till att omfatta 2017, i avvaktan på ny 

organisation och verksamhetsplan. 

 

I verksamhetsrapporten finns det som har genomförts under året. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår att utskottet för stöd och strategi föreslår 

kommunstyrelsen besluta att verksamhetsrapport för finskt 

förvaltningsområde 2017 godkänns. 

 

_____ 

 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Kanslichef 

Samordnare, finskt förvaltningsområde 
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USS §17/18   Dnr: KS 2018/142 

 

Förmånscyklar 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi ger kommunchef i uppdrag att utforma 

förslag till beslut i kommunstyrelsen om att kunna erbjuda 

kommunanställda förmånscykel. 

Ärendebeskrivning 

 

Utskottet för stöd och strategi har gett i uppdrag till kommunchef att ta 

reda på mer gällande att som arbetsgivare kunna erbjuda förmånscyklar 

genom bruttolöneavdrag till kommunens medarbetare.   

   

Personalchef har tillsammans med inköpsansvarig i kommunen tagit 

del av hur andra kommuner som genomfört detta gjort, och delger 

härmed utskottet den informationen gällande förmånscyklar.  

Medarbetaren avstår del av lön mot ett hyrköp av en cykel/2 cyklar. 

Det fungerar så att en cykel/2 cyklar hyrs under en treårsperiod varefter 

den kan köpas loss. Förmånen förmånsbeskattas.  

 

Förmånen gäller tillsvidareanställd personal eftersom avståendet från 

lön måste göras långsiktigt, i detta fall 3 år. Alla tillsvidareanställda 

omfattas av rätten till hyrköp av förmånscykel. Att avstå lön får vissa 

konsekvenser på allmän pension, sjukpenninggrundande inkomst och 

underlag för A-kassan. Det är därför av stor betydelse att varje 

medarbetare gör ett aktivt val utifrån sig egna livssituation.  

Kommunen ingår ett avtal med ett företag som hyr ut cyklar, och 

slipper därmed ägandet och stor del av administrationen. Medarbetaren 

ingår därefter ett avtal med bolaget om hyra i tre år. När hyresperioden 

är slut kan cykeln antingen köpas för resterande värde eller återlämnas. 

Metoden tillämpas av flera kommuner i vår region, såsom Örebro, 

Laxå, Kumla och Hallsberg.  

 

Några fördelar:  

Positivt ur ett folkhälsoperspektiv om det bidrar till att fler väljer cykel 

istället för bil samt att det är bra ur ett hållbarhetsperspektiv 

miljömässigt. Att erbjuda förmånscykel genom bruttolöneavdrag kan 

också upplevas som en personalförmån vilket ökar attraktiviteten hos 

arbetsgivaren. 
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Konsekvenser: 

• Viss administration förekommer genom Lindesbergs kommun som 

arbetsgivare, vilket belastar lönehanteringen. Kan motsvara ca 10% 

i arbete för en organisation av Lindesbergs kommuns storlek, 

uppger företaget som handhar denna förmån. 

 

• I avtalet som Lindesbergs kommun skriver under finns en nivå som 

anger hur stor andel cyklar som kan lämnas tillbaka under 

avtalstiden. Överstiger återlämnandet denna andel så riskerar 

kommunen att få betala mellanskillnaden, till dess avtalet löper ut. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommundirektören ska 

utforma förslag till beslut i kommunstyrelsen om att kunna erbjuda 

kommunanställda förmånscykel. 

 

 

_____ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunchef 

Personalchef 
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USS §18/18   Dnr:  

 

Information om integrationsstrateg och uppdrag 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och lägger den 

till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

 

Utskottet för stöd och strategi gav den 5 februari 2018 kommunchef i 

uppdrag att delge utskottet kommunens integrationsstrategiska arbete, 

roller och funktioner samt att vid utskottets sammanträde den 10 april 

2018 redovisa Lindesbergs kommuns arbete med integration och 

uppdraget om mötesplats för barn och äldre.  

 

Kommunchef Christer Lenke och integrationsstrateg Nanette 

Danielsson informerar utskottet om kommunens integrationsstrategiska 

arbete. Integrationsstrategen arbetar på uppdrag från ledningsgruppen, 

övergripande uppdrag är socialt hållbar integration. 

 

Integrationsstrategens ansvar och befogenhet: 

• Vara kommunens representant och kontaktperson när det gäller   

      integrationsfrågor 

• Stödja kommunens förvaltningar att samordna och driva     

      integrationsarbetet 

• Utveckla och främja strukturer för nyanländas etablering 

• Samordna aktiviteter och utveckla former för god integration 

• Omvärldsbevaka, analysera och driva nya förslag 

• Samverka med länsstyrelsen och andra myndigheter 

 

Mål 2018: 

• Relationsbyggande med förvaltningar och enheter 

- Syftet är att öka informationsflöde och kommunikation kring  

integration i kommunen, länet och nationellt. 

• Skapa en fokusgrupp för kommunens integrationsarbete 

- Syftet är att driva integrationsfrågor framåt i samverkan. 

Den första stora frågan för fokusgruppen är att samordna  

arbetet kring hedersrelaterat våld och förtryck.  

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2018-04-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §19/18 

 

Meddelanden 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi lägger meddelandet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Utskottet för stöd och strategi : 

 

• 2018-03-26 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 

(beslutande)s sammanträde den 26 mars 2018 KS § 45 

- Månadsuppföljning för kommunstyrelsen februari 

2018  Dnr KS 2018/127 

  

 

 

_____ 

 

 

 

 

 


