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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och strategi 

 
2019-06-12  

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, kommunhuset, kl. 10:00-12:00 

Beslutande: Irja Gustavsson (S) 
Jonas Bernström (S) 
Jonas Kleber (C) 
Ulf Axelsson (V) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Nils Detlofsson ((L)) 
Tom Persson (SD) 

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Ellinor Halldan, kommunsekreterare 
Henrik Arenvang, kommundirektör 
Carina Fyrpihl, personalchef 
Louise Auer, kostchef §12 
Gun-Marie Arvidsson, bitr. måltidschef §12 
Sofie Sälle, ekonom §12–14 
Kerstin Rogemyr, enhetsansvarig §12–14 
Johanna Bergman, ekonomiassistent §12–14 
Linda Svahn (S), ersättare som ej tjänstgör §12 
Fredrik Vessling (V), ersättare som ej tjänstgör 
Fredrik Rosenbecker (SD), ersättare som ej tjänstgör 
 
 
 

Utses att 

justera 
Jonas Bernström (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare 
 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kanslienheten torsdag den 20 juni 2019 kl. 15.00 
 
 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ellinor Halldan 
 

 
Paragraf 

 
12 - 18 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Irja Gustavsson 
 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jonas Bernström 



LINDESBERGS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 
 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2019-06-12 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunledningskontoret 

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

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§12/19 Ekonomi för måltidsenheten 
  
§13/19 Information om bilpool 
  
§14/19 Information e-handel 
  
§15/19 Granskning av kommunens krisberedskap 
  
§16/19 Verksamhetsplan för Krisberedskap & civilt försvar 2019 
  
§17/19 Löneväxling mot miljöbilsförmån  
  
§18/19 Remiss -  Motion från Sanna Jansson (L) om ordningsvakter i 

Lindesbergs stad vid större evenemang 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §12/19   Dnr: KS 2019/77 
 
Ekonomi för måltidsenheten 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi uppdrar till kostchef att till 
sammanträdet i oktober 2019 redovisa möjliga konsekvenser av 
de föreslagna besparingarna. 
 
Utskottet för stöd och strategi ställer sig bakom förslaget, att på 
prov i tre månader, servera filmjölk en dag i veckan. En 
utvärdering ska ske innan årsskiftet 2019–2020. 

 
Utskottet för stöd och strategi uppdrar till kostchefen att till 
sammanträdet i oktober 2019 återkomma med en återrapport 
kring hur dialogerna med barn- och utbildningsförvaltningen 
fungerar. 
 
Utskottet för stöd och strategi uppmanar måltidsenheten att 
hålla nere kostnader. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kostchef Louise Auer redovisar förslag för att minska 
måltidenhetens kostnader för utskottet för stöd och strategi. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi uppdrar till kostchef att till sammanträdet i oktober 
2019 redovisa möjliga konsekvenser av de föreslagna 
besparingarna.  
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi ställer sig bakom förslaget, att på prov i tre månader, 
servera filmjölk en dag i veckan. En utvärdering ska ske innan 
årsskiftet 2019–2020. 

 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi uppdrar till kostchefen att till sammanträdet i oktober 
2019 återkomma med en återrapport kring hur dialogerna med 
barn- och utbildningsförvaltningen fungerar. 
 
Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi uppmanar måltidsenheten att hålla nere kostnader. 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

 

Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 
enligt Irja Gustavsson (S) förslag att uppdra till kostchef att till 
sammanträdet i oktober 2019 redovisa möjliga konsekvenser av 
de föreslagna besparingarna och finner att förslaget godkänns. 
 

Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 
enligt Irja Gustavsson (S) förslag att ställa sig bakom förslaget, 
att på prov i tre månader, servera filmjölk en dag i veckan. En 
utvärdering ska ske innan årsskiftet 2019–2020 och finner att 
förslaget godkänns. 

 

Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 
enligt Irja Gustavsson (S) förslag att uppdra till kostchefen att 
till sammanträdet i oktober 2019 återkomma med en 
återrapport kring hur dialogerna med barn- och 
utbildningsförvaltningen fungerar och finner att förslaget 
godkänns. 
 
Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 
enligt Irja Gustavsson (S) förslag att uppmana måltidsenheten 
att hålla nere kostnader och finner att förslaget godkänns. 

 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kostchefen  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §13/19   Dnr:  
 
Information om bilpool 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Kerstin Rogemyr ger utskottet för stöd och strategi information 
om statistik och kostnader kring kommunens bilpool som består 
av 11 leasingbilar som anställda kan boka för tjänsteresor.  
 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi ska tacka för informationen. 

 

_____ 

 
Meddelas för åtgärd 

Kommundirektör 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §14/19   Dnr:  
 
Information e-handel 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för informationen.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Sofie Sälle informerar utskottet för stöd och strategi om 
utvecklingen kring e-handel.  
 

• Vad är elektroniskt handel? 
• Varför föredras e-handel? 
• Nuläge 

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att utskottet för stöd och 
strategi ska tacka för informationen. 

 

_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §15/19   Dnr: KS 2019/184 
 
Granskning av kommunens krisberedskap 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi beslutar att 
 
1. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till 

”Organisation och budget” för kommunens Krisberedskap. 
Kommundirektören ska ta hänsyn till de rekommendationer 
som revisorerna presenterar i sin rapport. 
 

Förslaget ska presenteras på sammanträdet i augusti 2019 för 
utskottet för stöd och strategi. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Konsultföretaget PWC har på uppdrag av de kommunala 
revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
krisberedskap. I rapporten finns ett antal rekommendationer till 
åtgärder som revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på 
innan 26 september 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut  

 
Utskottet för stöd och strategi beslutar att 
 
2. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag till 

”Organisation och budget” för kommunens Krisberedskap. 
Kommundirektören ska ta hänsyn till de rekommendationer 
som revisorerna presenterar i sin rapport. 
 

3. Förslaget ska presenteras på sammanträdet i augusti 2019 
för utskottet för stöd och strategi. 

 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommundirektören 
 
För kännedom: 

Säkerhetskoordinator 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §16/19   Dnr: KS 2019/182 
 
Verksamhetsplan för Krisberedskap & civilt försvar 

2019 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi tackar för kommundirektörens 
information gällande aktiviteter som kommer genomföras 2019 
gällande krisberedskap. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ersätter 
årligen kommunerna, enligt lagen om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (2006:544), med ett fastställt 
belopp. För Lindesbergs kommun innebär det ca 900 tkr. 
Åtagandet innebär att kommunen ska uppfylla en god beredskap 
inför extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. 
 
Förslag till beslut 

 
Utskottet för stöd och strategi tackar för kommundirektörens 
information gällande aktiviteter som kommer genomföras 2019 
gällande krisberedskap. 

 

_____ 

 
För kännedom: 

Säkerhetskoordinator 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §17/19   Dnr: KS 2019/188 
 
Löneväxling mot miljöbilsförmån  
 

Beslut 

 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur 
leasing av personalbil med bruttolön kan fungera i Lindesbergs 
kommun.  
 
Kommundirektör ska samordna förslaget med personalchef och 
upphandlare.  
 
Förslag ska presenteras för utskottet för stöd och strategi på 
sammanträdet 8 oktober 2019. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Leasing av personalbil med bruttolön är ett sätt att värdesätta 
vår personal och göra oss mer attraktiv som arbetsgivare.  
 
Syftar till två saker.  
 
- Vi vill göra det lättare för de kommunanställda att agera mer 
miljövänligt. 
 
- Det andra är att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Förslag till beslut 

 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur 
leasing av personalbil med bruttolön kan fungera i Lindesbergs 
kommun.  
 
Kommundirektör ska samordna förslaget med personalchef och 
upphandlare.  
 
Förslag ska presenteras för utskottet för stöd och strategi på 
sammanträdet 8 oktober 2019. 
 

_____ 

 
För åtgärd: 

Kommundirektör 
Personalchef 
Upphandlare 
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

USS §18/19   Dnr: KS 2018/467 
 
Remiss -  Motion från Sanna Jansson (L) om 

ordningsvakter i Lindesbergs stad vid större 

evenemang 
 

Beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att 
avslå förslaget om ordningsvakter i kommunens regi i 
Lindesbergs stad vid större evenemang.  
 
Ärendebeskrivning 

 

Sanna Jansson (L) föreslår i en motion daterad den 23 november 
2018 att Lindesbergs kommun ansöker om tillstånd och 
upphandlar ordningsvakter som kan sättas in vid behov, till 
exempel vid större evenemang. 
 
Kommundirektören inkom med en tjänsteskrivelse den 4 juni 
2019. 
 
Ansvaret för ordningsvakter vid större evenemang tillfaller 
arrangören. Vid ansökan om större evenemang ställer ofta 
Polisen krav på att ordningsvakter ska finnas. Att ansvara för 
ordningsvakter vid större evenemang är därför arrangörens.  
 
Ett exempel är Lindemarken och Tivolit där polisen beslutat om 
minst fyra ordningsvakter vid tivoliplan. Detta för att 
överhuvudtaget få tillståndet att ordna evenemanget. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att 
avslå förslaget om ordningsvakter i Lindesbergs stad vid större 
evenemang.  

 
Ledamöternas förslag till beslut 

 

Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår tillägg till förvaltningens 
förslag: 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen att 
avslå förslaget om ordningsvakter i kommunens regi i 
Lindesbergs stad vid större evenemang.  
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 Sammanträdesdatum  

Utskottet för stöd och 

strategi 

 

2019-06-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

   

Ordförande frågar om utskottet för stöd och strategi kan besluta 
enligt förvaltningens förslag med Irja Gustavsson (S) 
tilläggsförslag och finner att förslaget godkänns. 
 
_____ 

 

 
 


