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 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 
 

2018-02-05  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plats och tid: 
 

Näset, kommunhuset, kl. 9:00-12:30 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 
Margareta Ahlm (S) 
Anniette Lindvall (M) 
Susanne Karlsson (C), vice ordförande 
Mats Seijboldt (SD) 
John Omoomian (S) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Göran Gustavsson (-) för Bengt Evertsson (MP) 
 
 
 

Övriga deltagare: Helena Randefelt, sekreterare 
Erika Johansson, kanslienheten 
Christer Lenke, kommundirektör 
Gunilla Sandgren, ekonomichef 
Christina Pettersson (C), ersättare som inte tjänstgör 
Airie Tervaniemi, samordnare finskt förvaltningsområde § 1 
Ida Frödén, kanslichef § 1-2 
Malin Ivlove, säkerhetskoordinator § 1-7 
Anette Persson, controller § 3-4 
Malin Sjöberg, kommunstrateg § 3-4, 8 
Louise Auer, kostchef § 5 
Carolin Vallgren, måltidsekolog § 5  
Henrik Arenvang, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen § 8 
 

Utses att justera Margareta Ahlm (S) med Mats Seijboldt (SD) som ersättare 
Justeringens plats 
och tid: 

Fredag den 16 februari kl. 13.00 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________ 
Helena Randefelt 

 
Paragraf 

 
1 - 9 

 
Ordförande 

 
_____________________________________________________ 
Bengt Storbacka 

 
Justerare 

 
_____________________________________________________ 
Margareta Ahlm  
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2018-02-05 

Anslaget sätts upp 
 
2018          Anslaget tas ned         2018   

Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunledningskontoret 
Underskrift ...................................................................................... 
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Ärendeförteckning 

 
§1/18 Svar på remiss Nästa steg - förslag för en stärkt minoritetspolitik 

SOU 2017:60 del 2 (SOU2017:88) 
  
§2/18 Information om hot och våld - beredskap inför valet 2018 
  
§3/18 Nämndernas verksamhetsberättelse januari-december 2017 för 

kommunledningskontoret 
  
§4/18 Uppföljning av internkontroll januari-december 2017 för 

kommunledningskontoret 
  
§5/18 Information om kostpolitiskt program 
  
§6/18 Val av personuppgiftsansvarig för kommunledningskontoret enligt 

Dataskyddsförordningen 
  
§7/18 Plan för kris- och beredskapsarbete 
  
§8/18 Information om integrationsarbete 
  
§9/18 Informationsärenden 
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USS §1/18   Dnr: KS 2017/287 
 
Svar på remiss Nästa steg - förslag för en stärkt 
minoritetspolitik SOU 2017:60 del 2 (SOU2017:88) 

Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  
 
Förslag till remissvar daterat den 18 januari 2018 antas. 

Ärendebeskrivning 
 
Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en utredning 
som bland annat ska göra en översyn av lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. En delbetänkande av utredning om 
lagen, (2009:724) om nationella minoriteter och minoritets-språk 
lämnades till Regeringen i juni 2017. SOU 2017:60. 
 
Den särskilde utredaren Lennart Rohdin, har även i del 2 haft i uppdrag 
att analysera och föreslå hur efterlevnaden av de nationella 
minoriteternas rättigheter ska säkras. Utredningen fick i nytt uppdrag 
att, utöver frågan om finlandssvenskarnas ställning som nationell 
minoritet, analysera frågan om Sverige bör utöka sina nuvarande 
åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (språkstadgan). För det andra uppdraget att överväga 
behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa data om de nationella 
minoriteterna. Därutöver har utredningen, inom ramen för sitt 
kvarstående, breda mandat att göra en sammanhållen analys av 
minoritetspolitiken, valt att behandla ett antal frågor som tillkommit 
under den fortsatta utredningen. 
 
Lindesbergs kommun lämnade remissvar daterat 24 juli på första delen 
av delbetänkandet. Lennart Rohdins betänkande presenterades den 15 
november 2017 och Lindesbergs kommun har nu fått möjlighet att yttra 
sig om förslaget om ny minoritetslagstiftning. 
 
Kanslienheten överlämnade förslag till remissyttrande daterat den 18 
januari 2018. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår att utskottet för stöd och strategi föreslår 
kommunstyrelsen att besluta: Förslag till remissvar daterat den 18 
januari 2018 antas. 
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USS §2/18    
 
Information om hot och våld - beredskap inför valet 

Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och bjuder in 
kanslichefen till utskottets möte den 10 april för att redogöra för förslag 
till riktlinje för hantering av hot och våld mot förtroendevalda. 

Ärendebeskrivning 
 
Kanslichef Ida Frödén informerar utskottet om läget om hot och våld 
inför valet 2018 och arbetet med att ta fram en generell riktlinje för 
hantering av hot och våld mot förtroendevalda. Riktlinjen ska på grund 
av en ökad hotbild även gälla för tiden mellan valåren. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet beslutar att tacka 
för informationen och bjuder in kanslichefen till utskottets möte den 10 
april för att redogöra för förslag till riktlinje för hantering av hot och 
våld mot förtroendevalda. 
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USS §3/18   Dnr: KS 2018/41 
 
Nämndernas verksamhetsberättelse januari-december 
2017 för kommunledningskontoret 

Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi godkänner verksamhetsberättelsen för 
kommunledningskontoret 2017 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret visar totalt ett överskott mot budget med 6,5 
Mnkr. De största avvikelserna mot budget är att projekt 
IT-plattform överskridit budget. Den politiska verksamheten visar på 
ett större överskott. 
 
Kommunchefens ansvarsområden visar ett överskott på 0,9 Mnkr 
beroende på ej tillsatt tjänst som miljöstrateg. 
 
Måltidsenheten uppvisar ett underskott, vilket beror på ökad produktion 
(ny förskola, ökat elevantal, ökade livsmedelsbeställningar inom 
särskilt boende) samt ökade livsmedelskostnader på grund av nytt avtal 
och höjda livsmedelspriser. Det har också varit ökade kostnader för 
mattransporter. Måltidsenhetens underskott har reglerats i enlighet med 
antagen debiteringsmodell gentemot barn- och utbildningsförvaltningen 
och socialförvaltningen. 
 
Den politiska verksamheten visar på ett överskott mot budget, vilket 
beror på att kommunstyrelsen inte använt anslaget för oförutsedda 
kostnader i sin helhet. Kanslienheten visar på ett överskott i 
förhållande till budget som till stor del kan kopplas till de 
hyreskostnader för arkiv som inte använts, då det planerade arkivet i 
Stripaområdet inte byggdes. 
 
Ekonomienheten redovisar totalt ett överskott. Kontot 
ekonomiadministration visar ett överskott på grund av att projektmedel 
för e-handel inte förbrukats, projektet kommer att starta under 2018. 
Bilpoolen visar ett överskott. Överskottet vid bilförsäljningarna har gått 
tillbaka till nyttjande förvaltning. 
 
Ekonomienheten överlämnade nämndernas verksamhetsberättelse för 
kommunledningskontoret år 2017 den 1 februari 2018. 
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Ledamöternas förslag till beslut 
 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi ska godkänna verksamhetsberättelsen för 
kommunledningskontoret 2017 och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

 
_____ 
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USS §4/18   Dnr: KS 2018/42 
 
Uppföljning av internkontroll januari-december 2017 för 
kommunledningskontoret 

Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljningen av 
internkontrollplan för kommunledningskontoret 2017 och överlämnar 
den till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning 
 
Intern kontroll är en viktig del av styrningen och utvecklingen av 
verksamheten. Intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att 
kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls, genom 
att kommunstyrelsen nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande uppnås: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 

verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.  

 
Ekonomienheten överlämnade uppföljning av internkontroll för 
kommunledningskontoret för år 2017 den 30 januari 2018. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Utskottet för Stöd och strategi godkänner uppföljningen av 
internkontrollplanen för 2017 och överlämnar den till 
kommunstyrelsen. 

 
 
_____ 
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USS §5/18   Dnr: AKK2016/288 
 
Information om kostpolitiskt program 

Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och uppdrar till 
kostchefen att till utskottets sammanträde den 10 april 2018 ta fram 
förslag till kostpolitiskt program med mål för ekologiskt och 
närproducerat som ska remitteras till de kommunala råden och partier 
representerade i kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kostchef Louise Auer och måltidsekolog Caroline Vallgren informerar 
utskottet om det pågående arbetet med framtagande av kostpolitiskt 
program.  
 
I arbetet med kommunens kostpolitiska program finns möjligheter att 
sätta mål för ekologiskt och närproducerat. Måltidsenheten har sedan 
tidigare ett mål för ekologiskt på 25% (beräknat i inköpsvärde). Idag är 
34% av alla inhandlade livsmedel ekologiska. I snitt ligget länets 
kommuner på 40%. 
 
Ett alternativ skulle kunna vara ett mål för ekologiskt och 
närproducerat tillsammans. På så vis skapas ett bredare sortiment och 
en mindre sårbarhet ifall utbudet av det ena alternativet tryter. Ett 
förslag från måltidsenheten är ett mål på 60% ekologiskt och 
närproducerat tillsammans, senast år 2025. 
 
En följd av en högre andel ekologiskt och närproducerat blir en högre 
kostnad. Måltidsenheten kan med dagens budget inte öka andelen 
markant, men med politiskt stöd och tydlig viljeriktning kan 
kommunen främja en allt mer hållbar utveckling. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi ska tacka för informationen och uppdra till kostchefen att till 
utskottets sammanträde den 10 april 2018 ta fram förslag till 
kostpolitiskt program med mål för ekologiskt och närproducerat som 
ska remitteras till de kommunala råden och partier representerade i 
kommunfullmäktige. 
_____ 
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USS §6/18   Dnr: KS 2018/6 
 
Val av personuppgiftsansvarig för 
kommunledningskontoret enligt Dataskyddsförordningen 

Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Kommundirektör Christer Lenke informerar om Lindesbergs kommuns 
arbete med personuppgifter och att han kommer att utse fem personer 
som personuppgiftsansvariga för kommunledningskontoret. Dessa 
kommer rapporteras till kommunstyrelsen för beslut den 26 mars 2018. 
 
  
 
_____ 
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USS §7/18    
 
Plan för kris- och beredskapsarbete 

Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Säkerhetskoordinator Malin Ivlove informerar utskottet om 
verksamhetsplanen för kris- och säkerhetsarbete 2018. 
 
Följande aktiviteter planeras under året: 

• Risk- och sårbarhetsanalys (sker varje mandatperiod) 
Revidering kommer ske om nödvändigt. Arbete med ny risk- 
och sårbarhetsanalys påbörjas under hösten 2018. 

• Utbildning/övning för krisledning – Samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunens krisledningsgrupp (Övning Sonja 2018 – 
länsöverskridande 22/11 2018). 

• Utbildning i stabs- och ledningsmetodik (stabschefsutbildning, 
repetitionsutbildning i stabs- och ledningsmetodik under hösten 
2018). 

• POSOM och FRG (frivillig resursgrupp) 
• Rakel (kommunikationssystemet vid KRIS) 
• Öka medvetenhet inom säkerhet och beredskap 

 
_____ 
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USS §8/18    
 
Information om integrationsarbete 

Beslut 
 

• Kommundirektören ska senast den 5 mars 2018 delge utskottet 
kommunens integrationsstrategiska arbete, roller och 
funktioner. 

• Kommundirektören ska vid utskottets sammanträde den 10 april 
2018 lämna en större redovisning om Lindesbergs kommuns 
arbete med integration, samt redovisa uppdraget om mötesplats 
för barn och äldre. 

Ärendebeskrivning 
 
Utskottet för stöd och strategi diskuterar hur Lindesbergs kommun 
samlat arbetar med integrationsfrågor och saknar en beskrivning av 
integrationsstrategens övergripande roll. Utskottet lyfter vikten av att se 
över vilka andra personer ute på de olika förvaltningarna som arbetar 
med integration och se över om det pågår dubbelarbete, eller om det 
går att effektivisera arbetet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
 
Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att kommundirektören ska 
senast den 5 mars 2018 delge utskottet kommunens 
integrationsstrategiska arbete, roller och funktioner. 
Kommundirektören ska vid utskottets sammanträde den 10 april 2018 
lämna en större redovisning om Lindesbergs kommuns arbete med 
integration, samt redovisa uppdraget om mötesplats för barn och äldre. 
 
_____ 
Meddelas för åtgärd: 
Kommundirektör 
 

 
 
 
 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14)  
 Sammanträdesdatum  
Utskottet för stöd och strategi 2018-02-05  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS §9/18 
 
Informationsärenden 

Beslut 
 
Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
 
Följande meddelas till Utskottet för stöd och strategi: 
 
Personalchef Carina Fyrpihl informerar utskottet om arbetet med 
förmånscyklar för kommunens anställda. Beslutsunderlag kommer till 
utskottet i april 2018. 
 
Kommunstrateg Malin Sjöberg informerar utskottet om effektivt och 
förenklat styrsystem. Utvärderingen av nuvarande styrmodell visade en 
väldigt spretig styrning. Problembilden är upptäckt och 
kvalitetsgruppen arbetar vidare under året med fokus på rätt styrning på 
rätt ställe. 
 
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen Henrik 
Arenvang informerar utskottet om utredning gällande framtida 
förskolestruktur. 
 
Kommundirektör Christer Lenke informerar om förändringen i de 
kommunala råden. Från den 1 januari 2018 är de placerade under 
kommunstyrelsen och från och med 2019 kommer råden utvidgas att 
omfatta andra grupper gällande social hållbarhet och mänskliga 
rättigheter. 
 
 
_____ 
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