
LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)  

 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

 

 

 

 

 

Plats och tid: 

 
Leja, kommunhuset, kl. 9:00–12:00 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande 

Margareta Ahlm (S) 

Anniette Lindvall (M) 

Bengt Evertsson (MP) 

Susanne Karlsson (C) 

John Omoomian (S) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Daniel Andersson (S) för Mats Seijboldt (SD) § 20-30 

 
Övriga 

deltagare: 
Malin Ekholm, sekreterare § 20-30 

Malin Ivlove, säkerhetskordinator § 20-25 

Christer Lenke, kommunchef § 20-30 

Gunnilla Sandgren, ekonomichef § 20-30 

Carina Fyrpil, personalchef § 20-30 

Anette Persson, controller § 20-24 

Peter Björklund, utvecklingsstrateg barn och unga § 25 

Malin Sjöberg, kommunstrateg § 27-29 

Ida Frödén, kanslichef § 28-29 

Airie Tervaniemi, samordnare för finskt förvaltningsområde § 29 

Christina Pettersson (C), ersättare som inte tjänstgör 

Göran Gustavsson (-), ersättare som inte tjänstgör 

 

 
Utses att justera Anniette Lindvall (M) med Susanne Karlsson (C) som ersättare 

 
Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten, måndagen den 28 augusti 2017 

 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 

 

Sekreterare 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Malin Ekholm 

 

 
 

 

 

Paragraf § 20 - 30 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Bengt Storbacka 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Anniette Lindvall  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2017-08-21 

Anslaget sätts upp  2017-08-29 Anslaget tas ned 2017-09-20   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 KS 

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

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

Presentation av ny säkerhetskordinator  §20/2017 

  

Delårsuppföljning nämndernas verksamhetsberättelse januari-

juni 2017, kommunledningskontoret  

Kommunledningskontor 

§21/2017 

  

Uppföljning internkontroll jan-juni 2017 

kommunledningskontoret  

§22/2017 

  

Internkontrollplan 2018, kommunledningskontoret  §23/2017 

  

Mål och budget 2018 -2020, 

kommunledningskontor 

§24/2017 

  

Genomförande av Demokratidag för barn och unga i 

Lindesberg  

§25/2017 

  

Information om projekt förenklad styrmodell  §26/2017 

  

Förteckning av strategidokument för utskottet för stöd och 

strategis verksamheter 

§27/2017 

  

Utvärdering av Lindesbergs kommuns arbete med 

minoritetslagstiftningen och finskt förvaltningsområde   

§28/2017 

  

Remissvar på betänkandet om ny minoritetspolitik  §29/2017 

  

Lägesrapport om kostpolitiskt program  §30/2017 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 20/2017    

 

Presentation av ny säkerhetskordinator  

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för presentationen och välkomnar Malin 

Ivlove till Lindesbergs kommun. 

Ärendebeskrivning 

Säkerhetskordinator Malin Ivlove presenterar sig för utskottet. Hon började sin 

tjänst den 1 augusti 2017.  

 

_______ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 21/2017   Dnr: KS 2017/311 

 

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2017, 

kommunledningskontoret  

Beslut  

Utskottet för stöd och strategi godkänner verksamhetsberättelsen för perioden 

januari- juni 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen efter ekonomichef 

kompletterat uppgifter om kostnadsförskjutning för ny IT-plattform. 

Kompletteringen ska redovisas för kommunstyrelsen den 19 september 2017.  

Utskottet för stöd och strategi ger även följande uppdrag:  

 Kommunchef får uppdrag att utreda förmånscykel för att främja 

folkhälsa, miljöperspektiv och göra Lindesbergs kommun till en 

attraktivare arbetsgivare.  

 Kommunchef får uppdrag att intensifiera arbetet med att erbjuda 

heltidstjänster samt minimera delade turer i de fall det är efterfrågat. 

Återrapport ska ske till kommunstyrelsen den 19 september 2017.  

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten överlämnade verksamhetsberättelse för perioden januari- juni 

2017 för kommunledningskontoret den 15 augusti 2017 för antagande.  

Ledamöternas förslag till beslut 

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

att godkänna verksamhetsberättelsen för perioden januari- juni 2017 och 

överlämnar den till kommunstyrelsen efter ekonomichef kompletterat uppgifter 

om kostnadsförskjutning för ny IT-plattform. Kompletteringen ska redovisas för 

kommunstyrelsen den 19 september 2017.  

Utskottet för stöd och strategi ger även följande uppdrag;  

 Kommunchef får uppdrag att utreda förmånscykel för att främja 

folkhälsa, miljöperspektiv och göra Lindesbergs kommun till en 

attraktivare arbetsgivare.  

 Kommunchef får uppdrag att intensifiera arbetet med att erbjuda 

heltidstjänster samt minimera delade turer i de fall det är efterfrågat. 

Återrapport ska ske till kommunstyrelsen den 19 september 2017. 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

________ 
 

Meddelas för åtgärd:  

Kommunstyrelsen  

Ekonomichef  

Kommunchef  

 

Meddelas för kännedom:  

Ekonomienheten  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 22/2017   Dnr: KS 2017/310 

 

Uppföljning internkontroll januari-juni 2017, 

kommunledningskontoret  

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi godkänner uppföljning av internkontrollen för 

perioden januari- juni 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten överlämnade uppföljning av internkontroll för perioden januari- 

juni 2017 för kommunledningskontoret den 15 augusti 2017 för antagande.  

Ledamöternas förslag till beslut 

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

beslutar att godkänna uppföljning av internkontroll januari-juni 2017 och 

överlämna den till kommunstyrelsen.  

_______ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kommunstyrelsen  

 

Meddelas för kännedom 

Ekonomienheten  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 23/2017   Dnr: KS 2017/286 

 

Internkontrollplan 2018, kommunledningskontoret  

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi antar uppföljningen för internkontrollplan år 2018 

och överlämna den till kommunstyrelsen för godkännande.  

Ärendebeskrivning 

 

Ekonomienheten överlämnade internkontroll år 2018 för 

kommunledningskontoret den 15 augusti 2017 för antagande.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

beslutar att anta uppföljningen för internkontrollplan år 2018 och överlämna den 

till kommunstyrelsen för godkännande.  

 

_______ 
 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomieneheten  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

TU § 24/2017   Dnr: KS 2017/135 

 

Mål och budget 2018-2020, kommunledningskontoret 

Beslut  

Utskottet för stöd och strategi antar förslag till mål och budget 2018-2020 för 

kommunledningskontoret som sitt med tillhörande konsekvensbeskrivning för 

ramanpassning och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten överlämnade mål och budget år 2018 VP 2019-2020 för 

kommunledningskontoret den 15 augusti 2017 för antagande.  

Ledamöternas förslag till beslut  

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

beslutar: 

 

 Förslag till mål och budget 2018-2020 för kommunledningskontoret 

antas som sitt med tillhörande konsekvensbeskrivning för ramanpassning 

och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen 

 

 

________ 
 

Meddelas för åtgärd 

Kommunstyrelsen 

 

Meddelas för kännedom 

Ekonomieneheten  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 25/2017   Dnr: KS 2017/83 

 

Genomförande av Demokratidag för barn och unga i Lindesberg  

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och bjuder in 

folkhälsoteamet för återrapportering om det fortsatta arbetet med demokratidag 

till sammanträdet den 20 november 2017.  

Ärendebeskrivning 

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. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april § 54 att anta årshjulet och ge 

kommunchefen i uppdrag att ta fram arbetsmetod för årlig demokratidag. 

 

Utvecklingsstrateg för barn och unga Peter Björklund informerar för utskottet 

om arbetsmetod för årlig demokratidag för barn och unga i Lindesbergs 

kommun.  

 

Ledamöternas förslag till beslut 

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

beslutar:  

 Tackar för informationen och bjuder in folkhälsoteamet för 

återraportering om det fortsatta arbetet med demokratidag till 

sammanträdet den 20 november 2017.  

 

_______ 

Meddelas för kännedom: 

 

Utvecklingsstrateg barn och unga 

Kommunchef  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 26/2017   Dnr: KS 2017/212 

 

Information om projekt förenklad styrmodell  

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Kommunchefen informerade för utskottet för stöd och strategi den 24 april 2017  

§ 16 om värdestyrning och arbetet som påbörjats för att se över kommunens 

styrmodell.  

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 24 april 2017 § 16 att få 

kontinuerlig information om det fortsatt arbetet med värdestyrning.  

 

Kommunstrateg Malin Sjöberg informerar utskottet om projekt förenklad 

styrmodell. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

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

beslutar:  

 Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  

 

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 27/2017   Dnr: KS 2017/212 

 

Förteckning av strategidokument för utskottet för stöd och 

strategis verksamheter 

Beslut 

Förteckningen av strategidokument för utskottet för stöd och strategis 

verksamheter läggs till handlingarna.  

Ärendet (KS 2017/212) om värdestyrning avslutas och förs in i ärendet om ny 

styrmodell.  

Ärendebeskrivning 

Kommunchefen informerade för utskottet för stöd och strategi den 24 april 2017 

om värdestyrning och arbetet som påbörjats för att se över kommunens 

styrmodell.  

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 24 april 2017 § 16 att ge uppdrag till 

kommunchefen att presentera en förteckning av strategidokument för utskottets 

verksamhetsområden. 

 

Kommunstrateg inkom den 9 augusti 2017 med en tjänsteskrivelse med 

förteckning över strategidokument inom utskottets tre verksamhetsområden; 

lagstyrning, målstyrning och övriga dokument, för antagande.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen förslår att utskottet för stöd och strategi beslutar:  

 Förteckningen av strategidokument för utskottet för stöd och strategis 

verksamheter läggs till handlingarna.  

 Ärendet (KS 2017/212) om värdestyrning avslutas och förs in i ärendet 

om ny styrmodell.  

_______ 

 
Meddelas för kännedom: 

Kommunstrateg 

Kommunchef 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 28/2017   Dnr: AKK2016/255 

 

Utvärdering av Lindesbergs kommuns arbete med 

minoritetslagstiftningen och finskt förvaltningsområde   

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Lindesbergs kommun har varit finskt förvaltningsområde sedan 2012 och haft en 

samordnare anställd för att arbeta med detta. 

 

Under 2016 har dialoger förts kring organisationen av arbetet och hur kommunen 

ska arbeta med detta, utifrån detta har behovet av en kartläggning och 

utvärdering uppkommit.  

Region Örebro län inkom den 25 januari 2017 med en utvärdering av 

Lindesbergs kommuns arbete med minoritetslagstiftningen och finskt 

förvaltningsområde. Rapporten redovisades den 27 februari 2017 § 8 för 

utskottet för stöd och strategi.  

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 27 februari 2017 § 8 att uppdra 

kommunchefen att utarbeta förslag på mål och organisation för kommunens 

arbete med minoritetslagstiftningen och finskt förvaltningsområde. 

Kanslichef Ida Frödén och samordnare för finskt förvaltningsområde Airie 

Tervaniemi informerar utskottet för stöd och strategi om hur arbetet har gått med 

förslag på mål och organisering för kommunens arbete med 

minoritetslagstiftningen och finskt förvaltningsområde .  

Ledamöternas förslag till beslut 

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

beslutar: 

 Tackar för informationen.  

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 29/2017   Dnr: KS 2017/287 

 

Remissvar på betänkandet om ny minoritetspolitik  

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

 Förslag till remissvar daterat den 24 juli 2017 antas.  

Ärendebeskrivning 

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger samtliga 

fem nationella minoriteter grundläggande rättigheter i hela landet, däribland 

rätten till information och delaktighet. Finska, meänkieli och samiska har ett 

förstärkt skydd i förvaltningsområdena för respektive språk, däribland rätt att 

använda språken i myndighetskontakter och rätt till barn- och äldreomsorg på 

språken.  

 

Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en utredning som bland 

annat ska göra en översyn av lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. Den särskilde utredaren Lennart Rohdin har även i uppdrag att 

analysera och föreslå hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas 

rättigheter ska säkras.  

 

Lennart Rohdins betänkande presenterades den 15 juni 2017 och Lindesbergs 

kommun har nu fått möjlighet att yttra sig om förslaget om ny 

minoritetslagstiftning. 

  

Det finns behov av att tydliggöra Lindesbergs kommuns arbete med 

minoritetslagstiftningen och arbetet som finskt förvaltningsområde är under 

översyn 

 

Kanslichef inkom en 9 augusti 2017 med en tjänsteskrivelse för antagande.  

Förvaltningens förslag till beslut 

 

 Förvaltningen föreslår nämnden besluta:  

 

• Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att besluta; 

Förslag till remissvar daterat den 24 juli 2017 antas. 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

_______ 

 

Meddelas för åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

 

Meddelas för kännedom: 

Kanslichef 

Samordnare för finskt förvaltningsområde  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-08-21  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 30/2017 

 

Lägesrapport om kostpolitiskt program  

Beslut 

Ärendet utgår.  

 

 

________ 


