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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 
 

 

 

Plats och tid: 

 
Leja, kommunhuset, kl. 9:30-14.45 

Beslutande: Bengt Storbacka (S), ordförande § 31-40  

Margareta Ahlm (S) 

Anniette Lindvall (M) 

Bengt Evertsson (MP) § 32- 44 

Susanne Karlsson (C), vice ordförande  

Mats Seijboldt (SD) 

John Omoomian (S) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Daniel Andersson (S) för Bengt Evertsson (MP) § 31-32 

Irja Gustavsson (S) för Bengt Storbacka (S) § 41-44 

 
Övriga 

deltagare: 
Malin Ekholm, nämndsekreterare  

Sofie Östlund, vik. kommunsekreterare 

Christer Lenke, kommunchef § 31–36 § 37–44 

Gunilla Sandgren, ekonomichef § 31–40 

Linda Gunhammar, praktikant kommunledningskontoret  

Ida Frödén, kanslichef § 31  

Malin Ivlove, säkerhetskoordinator § 32–40 

Carolin Vallberg, måltidsekolog § 34–40  

Louise Auer, kostchef § 34–35 

Andreas Ericsson, IT-chef § 32 

Per Oskarsson, informationssäkerhetsansvarig § 32 

Kerstin Rogemyr, enhetsansvarig ekonomienheten § 35 

 
Utses att justera Susanne Karlsson (S) § 31-40 och Mats Seijboldt (SD) § 41-44 

 
Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten den 4 december 2017 kl. 13.00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Malin Ekholm  

 

Paragraf 
 

§ 31 – 40 § 42-

44 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Bengt Storbacka § 31–40                Susanne Karlsson § 41–44 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Susanne Karlsson § 31–40               Mats Seijboldt § 41–44 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2017-11-27 

Anslaget sätts upp  2017-12-06 Anslaget tas ned   2017-12-29 

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

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

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ärendeförteckning 

 

Organisation av kommunens arbete med finskt 

förvaltningsområde 

USS § 31/17 

  

Information om IT-säkerhet  USS § 32/17 

  

Kostpolitiskt program  USS § 33/17 

  

Kostnadsbudgetering inom måltidsenheten  USS § 34/17 

  

Kommunledningskontorets budget 2018 VP 2019–2020 USS § 35/17 

  

Information om förmånscykel  USS § 36/17 

  

Information om heltider och sjuktal  USS § 37/17 

  

Ändring av riktlinjer för minnesgåva  USS § 38/17 

  

Upphandlingsstrategi och riktlinjer för hållbar upphandling  USS § 39/17 

  

Information om e-handel  USS § 40/17 

  

Omedelbar justering, se separat protokoll  USS § 41/17 

  

Rapport om demokratidag för barn och unga i Lindesbergs 

kommun 2017 

USS § 42/17 

  

Information om Liv & hälsa ung 2017  USS § 43/17 

  

Meddelanden USS § 44/17 

  

  

 

  



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (21)  

 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 31/17   Dnr: AKK2016/255 

 

Organisation av kommunens arbete med 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. 

 

Den 21 augusti 2017 informerade kanslichef Ida Frödén och samordnare för 

finskt förvaltningsområde Airie Tervaniemi ar utskottet för stöd och strategi om 

hur arbetet har gått medförslag på mål och organisering för kommunens arbete 

medminoritetslagstiftningen och finskt förvaltningsområde. 

 

Kanslichef Ida Frödén inkom den 20 november med en riktlinje för  

Organisation av kommunens arbete med finskt förvaltningsområde. Syftet med 

riktlinjen är att den ska vara ett stöd i arbetet med att stärka finska minoritetens 

rättigheter som invånare i Lindesbergs kommun.  

 

Kommunchef Christer Lenke ger utskottet en lägesrapport på hur arbetet går med 

utformning av mål och organisation för arbetet med minoritetslagstiftningen och 

finskt förvaltningsområde. 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet beslutar: 

• Tackar för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 32/17  

 

Information om IT-säkerhet  

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och bjuder in IT-chefen 

till utskottets sammanträde 13 februari 2018. 

Ärendebeskrivning 

Andreas Ericsson IT-chef och Per Oskarsson informationssäkerhetsansvarig i 

Örebro kommun informerar utskottet om IT-säkerhet.  

IT-chefen har fått i uppdrag av utskottet för stöd och strategis ordförande att 

informera utskottet om IT-säkerheten och dess sårbarheter. 

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet beslutar:  

 

• Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och bjuder in IT-

chefen till utskottets sammanträde 13 februari 2018. 

 

 

 

 

______ 
 

Meddelas för kännedom:  

IT-chef 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 33/17   Dnr: AKK2016/288 

 

Kostpolitiskt program  

Beslut 

 

• Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och bjuder in 

kostchef och måltidsekolog till utskottets sammanträde den 13 februari 

2018.  

 

• Ordförande ska återkomma till utskottet med en formulering till det 

kostpolitiska programmet om kollektivavtalslikande villkor för de som 

producerar maten.  

 

• Formuleringen ska presenteras för utskottet den 13 februari 2017.  

Ärendebeskrivning 

Kostchef Louise Auer informerade utskottet för stöd och strategi den 11 maj 

2016 om avsaknaden av ett kostpolitiskt program i Lindesbergs kommun, som 

ett  gemensamt måldokument för kommunens verksamheter. Kostenheten arbetar 

efter mål och riktlinjer, men ett kommungemensamt program att kunna hänvisa 

till saknas. En vägledning behövs med mål, riktlinjer och ansvarsfördelning 

 

Utskottet för stöd och strategi beslutade den 11 maj 2016 att ordförande ska 

tillsammans med kostchefen och stabschefen ta fram ett utkast till projektdirektiv 

för ett kostpolitiskt program. Ett projektdirektiv inkom från kostchefen den 15 

augusti 2016.  

 

Syftet med ett kostpolitiskt program ska vara att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt till mat, måltider och måltidsmiljöer som främjar en hållbar 

utveckling. Det kostpolitiska programmet ska vara ett verktyg för 

kvalitetssäkring för de som tillagar, hanterar och serverar mat eller möter 

matgäster i sitt arbete, samt för den som fattar beslut.  

 

Projektet förväntas komma fram till ett förslag på kostpolitiskt program för 

Lindesbergs kommun som förmedlar en gemensam ståndpunkt till den mat som 

tillagas och serveras i kommunen. Programmet bör vara vägledande för hur 

kommunen ska agera i kost- och miljöfrågor 

 

Den 20 november 2017 inkom måltidsekolog med ett utkast på det kostpolitiska 

programmet.  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet beslutar:   

 

• Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och bjuder in 

kostchef och måltidsekolog till utskottets sammanträde den 13 februari 

2018.  

 

• Ordförande ska återkomma till utskottet med en formulering till det 

kostpolitiska programmet om kollektivavtalslikande villkor för de som 

producerar maten.  

 

• Formuleringen ska presenteras för utskottet den 13 februari 2017.  

 

 

 

 

 

 

______ 

 
Meddelas för kännedom:  

Kostchef 

Måltidsekolog 

Ordförande i utskottet för stöd och strategi  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 34/17   Dnr: KS 2017/332 

 

Kostnadsbudgetering inom måltidsenheten  

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och överlämnar 

materialet till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Inom kommunens måltidsverksamhet antogs 2014 en köp- och säljmodell, 

kostnadsbudgetering. Det innebär att barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden betalar portionspriser till måltidsverksamheten baserat på antalet 

portioner som serveras i verksamheterna. Under år 2017 prognostiseras ett 

underskott för måltidsverksamheten på ca 3 miljoner kronor.  

De främsta orsakerna till det är att verksamheterna utökats i volym både inom 

barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, utan att detta kompenserats 

måltidsverksamheten. Cirka 50 procent av den ökande volymen kommer från att 

en ny förskola öppnats i Frövi. Cirka 20 procent av den ökande kostnaden beror 

på en felaktig kostnadsfördelning, vilket uppmärksammades när produktionen av 

mat till vård- och omsorg flyttades från Storåskolan till andra enheter. Cirka 30 

procent av den ökande kostnaden kommer från att man inom vård- och omsorg 

haft ökade beställningar av livsmedelsinköp till de särskilda boenden och de 

kostnaderna belastar måltidsverksamheten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2017 § 72 att återremittera 

ärendet med motiveringen att en utredning ska göras om vad kostnadsökningen 

beror på.  

 

På utskottet för stöd och strategis sammanträde informerar enhetsansvarig för 

ekonomienheten Kerstin Rogemyr tillsammans med kostchef Louise Auer om 

portionskostnaderna för enskild person inom barn- och utbildningsförvaltningen 

samt socialförvaltningen.  

Ledamöternas förslag till beslut 

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

beslutar:  

 

• Tackar för informationen och överlämnar materialet till 

kommunstyrelsen. 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

_________ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 35/17   Dnr: KS 2017/417 

 

Kommunledningskontorets budget 2018 VP 2019- 2020 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi antar budget för kommunledningskontoret 2018 

VP 2019-2020 under förutsättning att kommunfullmäktige antar förslag till mål 

och budget 2018-2020.  

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten överlämnade kommunledningskontorets budget 2018 VP 2019- 

2020 den 20 november 2017. 

 

Ekonomichef Gunilla Sandgren tillsammans med enhetsansvarig ekonomi 

Kerstin Rogemyr informerar utskottet om budgeten. 

 

Kommunledningen har i budget 2018-2020 medel avsatta för dataskydd, 

kvalitetssäkring persondata och strategiskt rekryteringsstöd. Budgeten för IT-

plattformen är reviderad och har minskats med 0,6 Mnkr. Budgeten för 

fiberutbyggnaden och miljöstrategen har enligt budgetberedningen strukits.  

 

Under politisk verksamhet finns budget för det industritekniska programmet. En 

ofördelad besparingspost på 7,3 Mnkr redovisas under kommunstyrelsen samt en 

generell besparing på administrationen. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet beslutar: 

• Utskottet för stöd och strategi antar budget för kommunledningskontoret 

2018 VP 2019-2020 under förutsättning att kommunfullmäktige antar 

förslag till mål och budget 2018-2020.  

 

 

_______ 

Meddelas för åtgärd: 

Ekonomienheten  

 

Meddelas för kännedom: 

Ekonomichef  

Enhetschefer  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 36/17  

 

Information om förmånscykel  

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och bjuder in 

personalchefen till utskottets sammanträde den 13 februari år 2018 för att 

redovisa om hur arbetet med förmånscykel har gått.  

Ärendebeskrivning 

Den 21 augusti 2017 beslutade utskottet för stöd och strategi § 21 att ge 

kommunchefen i uppdrag att utreda förmånscykel för att främja folkhälsa, 

miljöperspektiv och göra Lindesbergs kommun till en attraktivare arbetsgivare. 

Personalchef Carina Fyrpihl informerar utskottet om det pågående arbetet med 

förmånscykel. Det pågår arbete med utformningen för förmånscyklar.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet beslutar:  

• Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen och bjuder in 

personalchefen till utskottets sammanträde den 13 februari år 2018 för att 

redovisa om hur arbetet med förmånscykel har gått.  

 

 

_____ 

Meddelas för kännedom: 

Personalchef  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 37/17    

 

Information om heltider och sjuktal  

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Den 21 augusti 2017 beslutade utskottet för stöd och strategi § 21 att ge 

kommunchefen i uppdrag att intensifiera arbetet med att erbjuda heltidstjänster 

samt minimera delade turer i de fall det är efterfrågat.  

Personalchef Carina Fyrphil informerar utskottet om hur arbetet har gått. Det har 

varit en dialog med socialförvaltningen och nya mätningar på antalet sjuktal i 

kommunen har skett. Prognosen ser bra ut, alla förvaltningar ligger lägre eller på 

motsvarande nivå som förgående år.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Bengt Storbacka (S) föreslår att utskottet beslutar:  

 

• Tackar för informationen  

 

 

 

______ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 38/17   Dnr: KS 2017/356 

 

Ändring av riktlinjer för minnesgåva  

Beslut  

Utskottet för stöd och strategi föreslår att kommunstyrelsen beslutar:  

• Riktlinjer för minnesgåva byter namn till riktlinjer för 25-årsgåva.  

• Riktlinjer för 25 årsgåva antas att gälla till och med år 2021. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige den 18 oktober 1993 § 

122 och reviderades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 juni 2006 § 20.  

 

Personalenheten har tagit fram ett förslag på ändring av minnesgåvan. Förslaget 

har varit uppe på dialog med fackliga organisationer genom 

kommunövergripande samverkansgrupp (KÖS). Kommunens ledningsgrupp har 

inga invändningar utan stöder en ny skrivning. Både KÖS och ledningsgruppen 

föreslår att namnet på riktlinjerna ändras till 25 årsgåva.  

 

Personalchef Carina Fyrphil inkom den 28 oktober 2017 med en tjänsteskrivelse 

samt bilaga med förslag till ändring av riktlinjer för minnesgåva. Hon beskriver 

att riktlinjerna behöver ändras då det finns ett ändrat förfaringssätt vid anmälan 

av minnesgåva och att riktlinjen behöver följa kommunens grafiska manual.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att utskottet för stöd och strategi föreslår att 

kommunstyrelsen beslutar:  

• Riktlinjer för minnesgåva byter namn till riktlinjer för 25-årsgåva.  

• Riktlinjer för 25 årsgåva antas att gälla till och med år 2021. 

 

______ 

 
Meddelas för åtgärd:  

Kommunstyrelsen  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 39/17   Dnr: KS 2017/418 

 

Upphandlingsstrategi och riktlinjer för hållbar upphandling  

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Upphandlingsansvarig Magnus Nordqvist informerar utskottet om pågående 

arbetet med att ta fram ny upphandlingsstrategi samt nya riktlinjer för hållbar 

upphandling. 

Nuvarande dokument behöver uppdateras då dokumenten gällde till år 2016. 

Varför inte handlingarna har uppdaterats har berott på den nya lagen om offentlig 

upphandling (LOU) som trädde i kraft år 2016. Lagen har försenat arbetet då mer 

tid och arbete har behövts. Ett samarbete pågår med kommuner i norra Örebro 

län.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Bengt Storbacka föreslår att utskottet beslutar:   

• Tackar för informationen.  

 

 

 

_______ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 40/17  

 

Information om e-handel  

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Upphandlingsansvarig Magnus Nordqvist informerar om arbetet med e-handel. 

Ett arbete pågår att ta fram en portal kopplat till Lindesbergs ekonomisystem. I 

detta system ska man lägga upp avtal som finns i kommunen. Syftet är att 

säkerhetsställa att upphandlingen går rätt till och blir så bra som möjligt.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Bengt Storbacka föreslår att utskottet beslutar:   

• Tackar för informationen.  

 

 

________ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 41/17   Dnr: KS 2017/345 

 

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa SOU 2017:47 

 

Beslut 

 

Omedelbar justering, se separat protokoll. 

 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 42/17   Dnr: KS 2017/83 

 

Rapport om demokratidag för barn och unga i Lindesbergs 

kommun 2017 

Beslut 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta:  

• Det fortsatta arbetet i kommunen gällande Demokratidagen samt delaktighet 

och inflytande för ungdomar 13-25 år ta hänsyn till punkterna Viktigt att 

tänka på samt Frågor att fundera på i folkhälsostrategens tjänsteskrivelse 

daterat den 14 november 2017.  

Ärendebeskrivning 

Den 24 april 2016 § 18 beslutade utskottet för stöd och strategi att ge 

kommunchefen i uppdrag att genomföra planering med folkhälsoteamet och 

berörda förvaltningschefer för en Demokratidag under v 43 år 2016. Även att 

den ska vara årligen. Målgrupp är ungdomar mellan 13–25 år. Representation vid 

demokratidagen ska vara från samtliga partier men att man företräder 

kommunen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2017 § 54 att ge kommunchefen i 

uppdrag ta fram arbetsmetod för årlig demokratidag.  

Den 25 oktober 2017 var det Demokratidag i arenahallen i Lindesberg, syftet 

med dagen var:  

• Möjliggöra för kommun att redovisa och återkoppla till ungdomar vad som 

hänt i kommunen utifrån Demokratidagen 2016 samt allmän information 

från politik och verksamhet.  

• Möjliggöra för dialog mellan ungdomar och politik  

• 1 år till valet, vad innebär demokrati lokalt?  

 

Folkhälsostrateg Peter Björklund inkom den 14 november 2017 med en 

tjänsteskrivelse där han föreslår hur man ska gå vidare i arbetet med 

Demokratidag för barn och unga i Lindesbergs kommun.   
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att utskottet för stöd och strategi föreslår att 

kommunstyrelsen beslutar:  

• Det fortsatta arbetet i kommunen gällande Demokratidagen samt delaktighet 

och inflytande för ungdomar 13-25 år ta hänsyn till punkterna Viktigt att 

tänka på samt Frågor att fundera på i folkhälsostrategens tjänsteskrivelse 

daterat den 14 november 2017.  

 

 

 

_______ 

 

Meddelas för åtgärd:  

Kommunstyrelsen  

 

Meddelas för kännedom: 

Folkhälsostrateg 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 43/17    

 

Information om Liv & hälsa ung 2017  

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Folkhälsostrategen Peter Björklund informerar utskottet om 

enkätundersökningen Liv & hälsa ung år 2017 i Lindesbergs kommun.  

I början av vårterminen år 2017 genomfördes den sjätte Liv & hälsa ung-

undersökningen i Örebro län bland elever i skolår 7 och 9 i grundskolan och i år 

2 på gymnasieskolor. Undersökningen handlar om ungdomars livsvillkor, 

levnadsvanor och hälsa. Resultaten ger en övergripande bild av elevernas hälsa, 

skolförhållanden, familjerelationer, fritids- och matvanor samt deras tobaks-, 

alkohol och narkotikavanor.  

Undersökningen kommer att vara ett viktigt verktyg för skolornas planering för 

främjande och förebyggande arbete för ungdomarnas hälsa.  

Ledamöternas förslag till beslut 

Ordförande Bengt Storbacka föreslår att utskottet beslutar:   

• Tackar för informationen.  

 

 

______ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 

2017-11-27  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

USS § 44/17 

 

Meddelanden 

Beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna.  

 

Anette Persson 

 

2017-09-27 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen (beslutande)s 

sammanträde den 19 september 2017 KS § 143 - 

Månadsrapport för augusti med åtgärdsplaner för hur 

nämnd/utskott jobbar med budgetunderskotten  

Dnr KS 2017/151. 

  

 

Gunilla Sandgren 

 

2017-10-09 

 

 

 

 

 

______ 

KS § 142/2017 Uppföljning av internkontroll jan-juni 

2017 kommunledningskontoret.  

Dnr KS 2017/310 

 

 

 

  

 

 


