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Plats och tid Leja, kommunhuset, kl 9.00-13.40 

Beslutande  

 

 

 

 

 

 

 

Tjänstgörande 

ersättare 

 

 

Bengt Storbacka (S), ordförande 

John Omoomian (S) § 1-9 

Margareta Ahlm (S) 

Susanne Karlsson (C), vice ordförande  

Anniette Lindvall (M) 

Bengt Evertsson (MP) 

Mats Seijboldt (SD) 

Daniel Andersson (S) för John Omoomian (S) § 10-12  

 
 

Övriga deltagande 

 
 Helena Randefelt, sekreterare § 1-9 

 Sofie Östlund, sekreterare § 10-12 

 Christer Lenke, kommunchef  

 Ida Frödén, kanslichef  

 Malin Ekholm, nämndsekreterare 

 Gunilla Sandgren, ekonomichef § 1-9 

 Carina Fyrpil, personalchef § 1-9 

 Nanette Danielsson, integrationsstrateg § 1-9 

 Anette Persson, controller § 1-5  

 Peter Björklund, utvecklingsledare folkhälsoteamet § 8 

 Linnea Hedkvist, folkhälsostrateg § 10-12 

 Irma Nordin, folkhälsoutvecklare § 10-12 

 Irja Gustavsson, ersättare som inte tjänstgör  

 Daniel Andersson, ersättare som inte tjänstgör § 1-9 
 

Utses att justera 
  

Margareta Ahlm (S) med Anniette Lindvall (M) som ersättare 
 

Justeringens  

plats och tid 

 

Kanslienheten, måndagen 6 mars 2017  

Underskrifter  Sekreterare ..............................................................................      Paragrafer  1-12 
                        Helena Randefelt § 1-9            Sofie Östlund § 10-12 

  

 Ordförande  ………………………………………………….  
     Bengt Storbacka  
  

 Justerare .................................................................................. 
        Margareta Ahlm  
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Ärendeförteckning  
 

§ 1/2017 Presentation av integrationsstrateg 

 

§ 2/2017 Nämndernas verksamhetsberättelse 2016 för kommunledningskontoret 
 

§ 3/2017 Verksamhetsberättelse för finskt förvaltningsområde 2016 

 

§ 4/2017 Uppföljning av internkontroll för kommunledningskontoret 2016 

 

§ 5/2017 Förslag till ombudgetering av driftbudget 2017 för kommunledningskontoret  

 

§ 6/2017 Information om revidering av riktlinjer för upphandlingspolicy och upphandling 

 

§ 7/2017 Riktlinjer för ärendehantering  

 

§ 8/2017  Utvärdering av Lindesbergs kommuns arbete med minoritetslagstiftningen och finskt 

förvaltningsområde  

 

§ 9/2017 Information från måltidsenheten om kostnadsbudget och kostpolitiskt program 

 

§ 10/2017  Omvärldsanalys om barnfattigdom – Sammanställning och goda exempel i arbetet 

mot ekonomisk utsatthet bland barn och unga  

 

§ 11/2017 Verksamhetsplan för folkhälsoteamet i norra Örebro län 2017 
 

§ 12/2017 Årshjul för Demokratidag för barn och unga i Lindesbergs kommun  
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USS § 1  

 

Presentation av integrationsstrateg 

 
Beslut  

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för presentationen och välkomnar 

Nanette Danielsson till Lindesbergs kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Integrationsstrateg Nanette Danielsson presenterar sig för utskottet. Hon 

började sin tjänst den 1 februari 2017 och har tidigare arbetat på 

Arbetsförmedlingen.  

 

 

_________ 
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USS § 2 Dnr. KS 2017/53 

 

Nämndernas verksamhetsberättelse 2016 för 

kommunledningskontoret 

 
Beslut  

 

Utskottet för stöd och strategi godkänner verksamhetsberättelsen för 

kommunledningskontoret 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunledningskontoret överlämnade den 20 februari 2017 

verksamhetsberättelse för kommunledningskontoret för år 2016. 

 
Kommunledningskontoret visar totalt ett överskott mot budget med 5,6 Mnkr. 

 

Kanslienheten och den politiska verksamheten visar på ett överskott mot 

budget för året. Inom kanslienheten har fokus legat på införande av nytt 

ärendehanteringssystem och tydliggörande av kanslienhetens arbete.  

 

Under året anställdes en kommunikatör och i och med det har flera nya projekt 

inom webb och kommunikation påbörjats för att utveckla kommunens dialog 

med kommuninvånarna och stärka kommunens varumärke och profil.  

 

Under hösten genomfördes en utvärdering av kommunens arbete som finskt 

förvaltningsområde. Resultatet presenterades i början av 2017 och ska ligga till 

grund för kommunens framtida arbete med dessa frågor.  

 

Personalenheten har ett positivt resultat för 2016, både ekonomiskt, men också 

vad gäller det arbete som utförts under året för att ge verksamheterna stöd i 

personalfrågor. En revisionsgranskning av lönehanteringen har utförts under 

året och slutrapporten visar att ett mycket gott arbete utförs gällande 

kvalitetssäkring av lönearbetet.  

 

Rekrytering är ett ständigt pågående arbete i alla verksamheter och 

personalenheten har under året förstärks med en PA-konsult som har 

rekryteringsinriktning för att systematiskt utveckla kommunens rekryteringar.  

 

Under 2016 har Regionhälsan arbetat sig in i att vara kommunens leverantör 

av företagshälsovård. Försäkringskassan har infört ett förändrat 

förhållningssätt gällande sjukförsäkringen och det innebär stora påfrestningar 

för kommunen som arbetsgivare.  

 

En fortsatt stor chefsomsättning innebär mycket arbete med chefsintroduktion. 

Till detta arbetas det också med att systematiskt utveckla de stödsystem som 
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chefer enkelt ska kunna använda sig av samt utbildningar och seminarier som 

stärker chefsutvecklingen.  

 

 

Ekonomienheten har under 2016 infört IT-modulen Budget och prognos, vilket 

på sikt ska effektivisera arbetet med personal- och detaljbudget. En 

ekonomihandbok är publicerad på intranätet med ett antal rutiner beskrivna. 

Handboken utgör ett stöd till verksamheten i ekonomifrågor.  

 

För IT- och teleenheten var 2016 ett år med många förändringar och stora 

projekt. Ett nära samarbete har skett med barn- och utbildningsförvaltningens 

IT-organisation. I projektet ”Coreinfra” ersattes kommunens datanätverk med 

ett säkrare nät och rutiner har tagits fram. Kapaciteten i nätet har ökats. 

Kommunerna i norra länsdelen och samhällsbyggnadsförbundet har nu ett 

gemensamt telefonisystem. En förstudie ”Framtidssäkrad IT-plattform 2017” 

startades under januari för att säkerställa IT-plattformen för Lindesbergs 

kommun och dess bolag. Projektet ”IT-plattform 2017” påbörjades därefter 

och kommer att avslutas i slutet av 2017. Under sommaren flyttas de sista 

stadsnätskunderna över till Telia Öppen Fiber och den aktiva utrustningen 

kopplades bort.  

 

Måltidsenheten visar ett underskott som främst beror på att modellen för 

kostnadsbudgetering inte har genomförts fullt ut. Under 2016 har 

måltidsenheten arbetat målmedvetet med att få heltidstjänster. Hela åtta 

deltidstjänster har övergått till heltidstjänster inom verksamheter i Frövi och 

Fellingsbro. Det har tagits emot mycket positivt. Måltidsenheten har 

utökats genom ny verksamhet på Näsby förskola i Frövi och totalt ingår nu 

31 köksverksamheter i enheten. Fyra av dessa har under året renoverats. 

Kommunledningskontor, Nämndernas verksamhetsberättelse 2016 4(14)  

 

Verksamheterna har arbetat med inköp av ekologiska livsmedel samt ett 

klimatsmart tänk i samband med inköp. Det har genererat en ökning av 

inköp av ekologiska livsmedel samt råvaror med svenskt ursprung. 
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USS § 3 Dnr. KS 2017/21 

 

Verksamhetsberättelse för finskt förvaltningsområde 2016 

 
Beslut  

 

Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

 Verksamhetsberättelse för finskt förvaltningsområde 2016 godkänns. 
 

Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan januari 

2012. Detta innebär att finskspråkiga har särskilda lagstadgade rättigheter i 

kommunen enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(2009:724). Kommunens åtaganden enligt denna lag godtogs i samband med 

beslutet om att ansöka om att bli finskt förvaltningsområde. Implementeringen 

av lagen är ett långsiktigt arbete påbörjades 2012 och kommunstyrelsen antog 

den 25 februari 2015 § 60 Verksamhetsplan 2015-2016 för finskt 

förvaltningsområde. Denna verksamhetsplan förlängdes sedan den 14 

december 2016 § 249. 
 

Samordnaren för finskt förvaltningsområde har sammanställt de aktiviteter 

som gjorts under året i en verksamhetsberättelse.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

 Verksamhetsberättelse för finskt förvaltningsområde 2016 godkänns. 

 

_________ 
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USS § 4 Dnr. KS 2017/54 

 

Uppföljning av internkontroll för kommunledningskontoret 

2016 

 
Beslut  

 

Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljning av internkontrollplan 

för kommunledningskontoret 2016 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunledningskontoret överlämnade den 20 februari 2017 

uppföljningsrapport av internkontroll för kommunledningskontoret 2016. 
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. 

 
Inför att internkontrollplanen för år 2016 antogs, gjordes riskbedömningar 

utifrån kommunledningskontorets verksamheter. De risker som bedömdes som 

mest angelägna att minimera togs med i planen och dessa följs upp vid delåret 

eller på helåret. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljning av internkontrollplan 

för kommunledningskontoret 2016 och överlämnar den till 

kommunstyrelsen.  

 

_________ 
 

Meddelas för kännedom  

Ekonomienheten 
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USS § 5 Dnr. 2017/52   

 

Förslag till ombudgetering av driftbudget 2017 för 

kommunledningskontoret 

 
Beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi ombudgeterar 300 000 kr i 

kommunledningskontorets internbudget, från personalenheten till 

IT/teleenheten. 

 

Ärendebeskrivning 

  
I 2017 års driftbudget finns medel upptagna för att införa ett system för att 

kvalitetssäkra persondata i personal- och lönesystemet. Anslaget är 300 000 kr.  

 

Under året har det i kommunen genomförts ett stort IT- projekt benämnt –  

Ny IT-plattform 2017. Projektet innebär bl.a. att kommunen lämnar 

Novellösningen och övergår till Microsoft. Då arbetet är mycket 

personalintensivt och tidskrävande så finns inte förutsättningar för att även 

föra in ett nytt projekt inom personal-och lönesystemet. IT-plattformsprojektet 

är mer omfattande än vad som man först kalkylerade med varför anslaget 

behöver förstärkas.  

 

Det är angeläget att resurser tillförs budget 2018 för att då kvalitetsäkra 

persondata i personal- och lönesystemet.  

 

Kommunledningskontoret föreslår att en omfördelning sker mellan enheterna. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Ombudgetera 300 000 kr i kommunledningskontorets internbudget, från 

personalenheten till IT/teleenheten. 

 

_________ 

  
Meddelas för åtgärd 

Ekonomienheten 

 

Meddelas för kännedom 

Ekonomichef
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USS § 6  

 

Information om revidering av riktlinjer för 

upphandlingspolicy och upphandling  
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomichef informerar utskottet om revideringen av riktlinjer för 

upphandlingspolicy. Ny lagstiftning kräver att dokumenten revideras. 

Samverkan kommer att ske med Örebro kommun, då länssamverkan sker 

inom upphandlingsområdet.  

 

_________ 
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USS § 7 Dnr. KS 2017/81 

 

Riktlinjer för ärendehantering 

 
Beslut  
 

Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta: 

 

Riktlinjer för ärendehantering antas att gälla från och med 1 maj 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

 
Kanslienheten har tagit fram förslag till riktlinjer för ärendehantering i 

Lindesbergs kommun.  

 

Syftet med riktlinjerna är att utveckla en mer enhetlig ärendehanteringsprocess 

i Lindesbergs kommun och att vara ett användbart stöd för de som jobbar med 

handläggning och dokumenthantering i kommunen. De visar på några av de 

olika lagstiftningar som kommunen har att förhålla sig till, hur 

ärendeprocessen ser ut i kommunen men även vem som gör vad. 

Förhoppningen är att detta kan leda till att tydliggöra ärendehanteringen inom 

kommunen och tydliggöra processerna.  

 

Riktlinjerna föreslås gälla för alla kommunala nämnder och förvaltningar 

vilket är anledningen till varför de bör antas av kommunfullmäktige. 

 

Förvaltningens förslag till beslut  
 

Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta: 

 

Riktlinjer för ärendehantering antas att gälla från och med 1 maj 2017.  

 

_________ 
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USS § 8 Dnr. AKK2016/255 

 

Utvärdering av Lindesbergs kommuns arbete med 

minoritetslagstiftningen och finskt förvaltningsområde 

 
Beslut  

 

Utskottet för stöd och strategi föreslår att uppdra till kommunchefen att 

utarbeta förslag på mål och organisation för kommunens arbete med 

minoritetslagstiftning och finskt förvaltningsområde. Åtterrapport ska ske 

till utskottets sammanträde den 21 augusti 2017.  

 

Ärendebeskrivning 

  

Lindesbergs kommun har varit finskt förvaltningsområde sedan 2012 och 

haft en samordnare anställd för att arbeta med detta. 

 

Organisationen kring arbetet har varierat till viss del under åren men 

tjänsten har hela tiden varit organiserad inom kanslienheten. Fram till 

hösten 2015 hade samordnaren en styrgrupp knuten till sig med 

representanter från politiken, förvaltningarna samt de finska föreningarna 

som deltagare. I dagsläget sker istället samråd kring aktuella frågor där 

allmänhet, politiker och tjänstemän bjuds in utifrån den aktuella frågan.  

 

Under 2016 har det förts diskussioner kring organisationen av arbetet och 

hur kommunen ska arbeta med detta och det är utifrån det som behovet av 

en kartläggning och utvärdering uppkommit. 

 

En utvärdering har skett av Region Örebro län med syftet att den ska kunna 

besvara följande frågor: 

 

 Har Lindesbergs kommuns arbete utifrån minoritetslagstiftningen 

och främst arbetet som finskt förvaltningsområde bedrivits enligt 

lagens intentioner?  

 Hur ser organisationen kring arbetet ut? Är organisationen 

ändamålsenlig och effektiv? 

 Vilka kunskaper finns det om lagstiftningen och arbetet i 

organisationen? 

 Vilka förbättringsområden kan man se i utvärderingen och 

eventuella förslag på förändring av organisation och arbetsätt?  

 

Rapporten inkom den 25 januari 2017 och presenterades för utskottet vid 

sammanträde den 27 februari 2017. 
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Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

ska uppdra till kommunchefen att utarbeta förslag på mål och organisation 

för kommunens arbete med minoritetslagstiftning och finskt 

förvaltningsområde. Åtterrapport ska ske till utskottet i augusti 2017.  

 

 

_________ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kommunchef
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USS § 9   

 

Information från måltidsenheten om kostnadsbudget och 

kostpolitiskt program 

 
Beslut  

 

Uskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

 

I samband med att årsredovisningen för 2016 blev klar konstaterades att 

måltidsenheten inte fått täckning för sina kostnader då 

kostnadsbudgeteringen inte genomförts fullt ut.  

 

Kostchefen tillsammans med ekonomienheten kommer att gå igenom 

budget och redovisning och ta fram rutiner för kostnadsbudgetering 

inklusive beställningsrutin för förvaltningar. 

 

En ombudgetering för 2017 kan eventuellt bli aktuell. Förutsättningarna 

inför budget 2018 ska klargöras. 

 

_________ 
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USS § 10    

 

Omvärldsanalys om barnfattigdom – Sammanställning och 

goda exempel i arbetet mot ekonomisk utsatthet bland barn 

och unga 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
 

Folkhälsoutvecklare Irma Nordin informerar utskottet om 

omvärldsanalysen om barnfattigdom från Folkhälsa i norra Örebro län. 

 

I sammanställningen beskrivs det att det finns ett starkt samband mellan 

ekonomiska förutsättningar under barndomen och den framtida 

folkhälsoutvecklingen. Skillnader i hälsa, uppväxtvillkor och inkomster 

framträder alltmer. Barn som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll har 

sämre förutsättningar även senare i livet. Det är främst barn i familjer med 

utländsk bakgrund eller ensamstående föräldrar som är särskilt ekonomisk 

utsatta.  

 

Intentionen med analysen är dels att beskriva läget av barnfattigdom i 

kommunerna i norra Örebro län; Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och 

Nora. Det är också att ta fram underlag i fortsatt arbete med att minska 

andel barn i ekonomisk utsatta hushåll i kommunerna.  

 

 

________ 
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USS § 11 Dnr. KS 2017/82   

 

Verksamhetsplan för folkhälsoteamet i norra Örebro län 

2017  

 
Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi godkänner verksamhetsplan för 

Folkhälsoteamet i Norra Örebro län 2017 för de delar som berör 

Lindesbergs kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist inkom den 20 februari 2017 med förslag 

till verksamhetsplan för Folkhälsoteamet i Norra Örebro län 2016. Visionen 

med planen är att få en kortfattad framtidsbild hur Lindesbergs kommun 

ska uppfattas år 2025. 

 

 

_________ 

 
Meddelas för åtgärd 

Folkhälsoteamet 
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USS § 12 Dnr. KS 2017/83   

 

Årshjul Demokratidag barn och unga i Lindesbergs 

kommun  

 
Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen antar årshjulet 

och ger kommunchefen i uppdrag att ta fram arbetsmetod för årlig 

demokratidag.  

 

Ärendebeskrivning 

 

Folkhälsostrategen Linnea Hedkvist inkom den 20 februari 2017 med 

förslag till årshjul för demokratidag för barn och unga i Lindesbergs 

kommun. Tankemodellen är inspirerad från Mora kommuns arbete med 

demokratidag för barn och unga. 

 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka föreslår att utskottet för stöd och strategi 

föreslår att kommunstyrelsen antar årshjulet och ger kommunchefen i 

uppdrag att ta fram arbetsmetod för årlig demokratidag.  

 

_________ 

 

 
 


