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§ 63 Dnr 7158  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan fastställs utan ändringar eller tillägg.   
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§ 64 Dnr 00091-2018  

Ledningsorganisation samt förändringar inom delar 

av kommunstyrelseförvaltningen (kommunchef, 
ekonomichef, biträdande ekonomichef, kanslichef, 

ekonomiassistent) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. 1,0 kommunchef inrättas. Kommunchefen övertar tillfälligt 
chefsansvaret för kansliavdelningen.  

2. En återgång till 1,0 ekonomichef görs. Funktionen biträdande 
ekonomichef upphör. 

3. 1,0 ekonomiassistent tillförs ekonomiavdelningen 

4. Kommunchefen får i uppdrag att fortsätta processen med hur 
kansliavdelningens arbete ska organiseras. 

5. Senast 2019-01-01 ska det finnas en beslutad lösning för framtida 
chefsansvar för kansliavdelningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Fackens synpunkter som risk- och konsekvensanalys ska beaktas. Om det krävs 
kan det komma att kallas till ett extra kommunstyrelsesammanträde.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har sedan första oktober 2016 0,5 kommunchef och 0,5 biträdande 
kommunchef. Tjänsterna är kombinationstjänster där kommunchefen även är 
0,5 ekonomichef och biträdande kommunchef även är 0,5 kanslichef 

Biträdande kommunchef/kanslichef har sagt upp sig och avslutar sin 
anställning 2018-05-20. Med anledning av detta behöver en översyn av vissa 
tjänster göras inom kommunstyrelseförvaltningen.  

Nuvarande organisation är enligt följande för de avdelningar som påverkas 
främst: 

Kommunchef 

0,5 kommunchef 

0,5 biträdande kommunchef 

Kansliavdelning 

0,5 kanslichef 
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1,0 kommunsekreterare 

2,0 nämndsekreterare 

1,0 registrator/arkivassistent 

1,0 kommunikatör 

1,0 säkerhetssamordnare 

1,0 dataskyddaombud (delas med Karlskoga kommun) 

Ekonomiavdelning 

0,5 ekonomichef 

1,0 biträdande ekonomichef 

2,0 ekonom 

1,0 upphandlingssamordnare/ekonom 

1,0 ekonomiassistent 

1,0 verksamhetscontroller 

Nuvarande ledningsorganisation består av halva tjänster. Denna lösning har 
kunnat skapas på grund av redan anställd personal setts som lämplig för att 
skapa den organisation som vid en given tidpunkt efterfrågats. Vid 
personalomsättning och nyrekrytering innebär en sådan personbunden 
organisation svårigheter.  

En ingång och direktiv i översynen har varit att övergå till 1,0 kommunchef 
samt att den nya organisationen inte får kosta mer än den nuvarande.  

En utgångspunkt är att nuvarande kommunchef (0,5 tjänst) blir en 
kommunchef på heltid. Ett avsteg från att annonsera externa anses föreligga då 
det redan finns en kommunchef, om än på deltid. 

Denna lösning innebär att ekonomiavdelningen behöver tillföras resurser. En 
biträdande ekonomichef tillfördes i organisationen då ekonomichefen arbetade 
mer med kommunchefsfrågor. Denna tjänst bedöms inte behövas om 
ekonomiavdelningen får en ekonomichef på heltid igen. Förslaget är att den 
biträdande ekonomichefen erbjuds ekonomichefstjänsten och den biträdande 
ekonomichefen inte återbesätts. Resursförstärkning sker i form av 1,0 
ekonomiassistent. Ett avsteg från att annonsera externt bedöms föreligga då 
tjänsten som biträdande ekonomichef föreslås upphöra. 

Vid en lösning med 1,0 kommunchef finns 0,5 kanslichef kvar. Om en 
utgångspunkt är att 0,5 kanslichef tillfälligt inte återbesätts finns det två 
huvudfrågor som måste redas ut. Det är: 

1. Kanslichefens nuvarande arbetsuppgifter  

2. Chefskapet för kansliavdelningen 
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Tidsmässigt bedöms inte tiden finnas fram till den 20 maj reda ut hur 
nuvarande arbetsuppgifter för kanslichefen ska handläggas utan förslaget är att 
kommunchefen får i uppdrag att fortsätta processen med hur framtida 
uppgifter ska handläggas inom kansliavdelningen. I detta arbete kan fler 
avdelningar inbegripas. 

Senast 2019-01-01 ska det finnas en beslutad lösning för framtida chefsansvar 
för kansliavdelningen.   

MBL-förhandling har påbörjats med de fackliga organisationerna, 2018-04-23, 
men har ajournerats då facken bland annat efterfrågade risk- och 
konsekvensanalyser, påtalade att förslaget upplevdes som flera ärenden i ett och 
att samtliga tjänster bör utannonseras.  

Arbetsutskottet tycker att det är viktigt att inte tappa tempo i processen men att 
fackens synpunkter avseende risk- och konsekvensanalyser ska tas tillvara. Om 
det krävs kan ett extra kommunstyrelsesammanträde för beslut i frågan komma 
att kallas till.  

Yrkanden 
Kim Bäckström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens ordförandes förslag till 
beslut, men att fackens synpunkter som risk- och konsekvensanalys ska beaktas. 
Om det krävs kan det komma att kallas till ett extra 
kommunstyrelsesammanträde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2018-04-16 

Skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 

Kommun- och ekonomichef  
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§ 65 Dnr 00166-2016  

Översyn av kommunstyrelsens organisation, 

servicenämnden och arbetsmarknadsenheten 
(AME) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Översynen av kommunstyrelseförvaltningens organisation avslutas. 

2. Synpunkter om ledningsgruppers arbetsformer och funktion, samt 
synpunkter om den interna kommunikationen bör leda till fortsatt 
arbete även framöver.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, KS AU § 122/2016-08-22, att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda bl.a. 

”Kommunstyrelseförvaltningens framtida organisation med en kartläggning av 
vilka avdelningar som ska finnas och vilka avdelningar/funktioner som är 
ansvariga för vilka uppdrag och arbetsuppgifter.” 

Dessutom beslutade KS AU i § 166/2016-09-05 att näringslivsavdelningens 
organisatoriska placering ska ingå i utredningsuppdraget ovan.  

Sedan beslut om att genomföra översynen av kommunstyrelseförvaltningens 
organisation har ett antal intervjuer och fokusgrupper med både medarbetare, 
chefer och förtroendevalda genomförts. Flera av de uppdrag som gavs av 
KS AU i augusti 2016 har slutrapporterats till KS AU och kommunstyrelsen. 
Varken under återrapporteringarna eller processen dessförinnan har det kommit 
fram några konkreta förslag på en förändrad organisation för 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Synpunkter om ledningsgruppers arbetsformer och funktion, samt synpunkter 
om den interna kommunikationen bör leda till fortsatt arbete även framöver.    

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att synpunkter om ledningsgruppers arbetsformer och 
funktion, samt synpunkter om den interna kommunikationen bör leda till 
fortsatt arbete även framöver. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-16 

KS § 33/2018-02-05 
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KS § 166/2016-09-05 

KS AU § 122/2016-08-22    

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef 

 



 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(21) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 66 Dnr 00054-2018  

Diskussion om fastigheten Deldenäs gård 

(Deldenäs 1:6) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet tackar servicechef Anders Luthman för informationen. 
Arbetsutskottet är positiva till inriktningen men önskar se en ny karta där en 
mindre andel än nuvarande del 1 (bilaga) skänks bort, andelen som skänks bort 
ska ungefärligt motsvara byggnaderna, marken ska tillhöra kommunen men 
Brokyrkan ska ha nyttjanderätt. Framförallt ska strandremsan fortsatt vara kvar 
i kommunens ägo. Detsamma gäller strandremsan i nuvarande del 4. Dessutom 
bör frågan om fiskerätt klargöras.   

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden behandlade ärendet om fastigheten Deldenäs 1:6 på 
sammanträde 2018-02-22, § 10. Servicenämnden beslutade att överlämna 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut utifrån nedanstående förslag.  

"Servicenämnden har ett uppdrag att se över lokaler och fastigheter som inte 
har någon kommunal verksamhet. En av dessa är Deldenäs som har besiktigats 
och där nyttjanderättsavtalet med Brokyrkan har sagts upp och går ut 2018-10-
01. Fastigheten är belagd med åtgärder från miljö och hälsa, avloppsanläggning 
måste byggas om vilket kostar 200 tkr. Huset är i stort behov av renovering, 
avloppsstammar behöver bytas i hela huset, taket med rännor stuprör, fasaden 
och även fönstren behöver bytas. 

Förslag till olika alternativ på lösning: 

Fastigheten säljs i befintligt skick via öppen försäljning med hjälp av mäklare.  

Fastigheten styckas av i fyra delar enlig skiss A (se bilaga) 

Del 1 överlåts till Brokyrkan i befintligt skick under förutsättning att föreningen 
bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen varvid avloppsanläggningen får 
utföras och bekostas av Broyrkan. Kommunen har återköpsrätt vid en 
försäljning av fastigheten till ett värderat pris.  

Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på vägen och 
anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en båtiläggningsplats.  

Bro kyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av mäklare.  

Del 4 säljs i befintligt skick via öppen försäljning med hjälp av mäklare.  
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Brokyrkan får nyttjanderätt i 30 år på del 1 och står för upprustning och ny 
avloppsanläggning, samt löpande underhåll och drift.  

Kommunen gör nödvändig upprustning och ny avloppsanläggning, arrenderar 
ut del 1 och den rastrerade ytan till Brokyrkan, arrendekostnad 35 tkr/ år. 
Kommunen säljer del 3 och 4 via öppen försäljning med hjälp av mäklare. 

Fastigheten Deldenäs 1:6 erhölls som gåva 1980 av Degerfors första 
majblommeförening. Fastigheten överläts till kommunen utan något förbehåll.  

Det finns i dagsläget ett föreläggande att en ny avloppsanläggning måste 
anläggas. Servicenämnden har erhållit pengar för detta men åtgärden har i 
dagsläget ej blivit utförd. 

Efter att ha tagit del av de olika förslagen från servicenämnden och även fört 
diskussioner inom tjänstemannaleden i kommunen föreslår kommunstyrelse-
förvaltningen följande.  

Fastigheten Deldenäs 1:6 styckas av i fyra delar enlig skiss A (se bilaga)  

Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret att 
föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen. 

Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 års period 
återgår gåvan till kommunen utan kompensation för eventuella underhålls och 
förbättringsåtgärder. 

Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får disponera fastigheten 
utifrån eget godtycke. 

Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls inte villkoren i 
gåvan och fastigheten återgår till kommunen inom en 10-årsperiod betalar 
kommunen avloppsanläggningen med avdrag med 1/10-del för varje påbörjat 
år fastigheten använts av föreningen. 

Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på vägen och 
anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en båtiläggningsplats.  

Bro kyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan.  

Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av mäklare.  

Del 4 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av mäklare.   

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Fastigheten Deldenäs 1:6 styckas av i fyra delar enlig skiss A (se bilaga) . 

2. Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret 
att föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen.  

a) Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 års 
period återgår gåvan till kommunen utan kompensation för 
eventuella underhålls och förbättringsåtgärder.  
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b) Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får 
disponera fastigheten utifrån eget godtycke.  

c) Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls inte 
villkoren i gåvan och fastigheten återgår till kommunen inom en 10-
årsperiod betalar kommunen avloppsanläggningen med avdrag med 
1/10-del för varje påbörjat år fastigheten använts av föreningen. 

3. Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på 
vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en 
båtiläggningsplats.  

4. Brokyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan.   

5. Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare.  

6. Del 4 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare. 

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att arbetsutskottet är positiva till inriktningen men 
önskar se en ny karta där en mindre andel än nuvarande del 1 (bilaga) skänks 
bort, andelen som skänks bort ska ungefärligt motsvara byggnaderna, marken 
ska tillhöra kommunen men Brokyrkan ska ha nyttjanderätt. Framförallt ska 
strandremsan fortsatt vara kvar i kommunens ägo. Detsamma gäller 
strandremsan i nuvarande del 4. Dessutom bör frågan om fiskerätt klargöras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-05 

Fastighetskarta Deldenäs 1:6 med förslag på avstyckning, 2018-04-05 

Servicenämnden § 10/2018-02-22 

Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen, 2018-02-19  

Skickas till 
Servicechef 

Kommun- och ekonomichef  
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§ 67 Dnr 00241-2016  

Utredning av den politiska organisationen, antal råd, 

tid för råd och uppdragets innehåll 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Uppdragsbeskrivningarna fastställs enligt bilagan. 

2. Den totala rådstiden kvarstår på maximalt 2,9 ssg. Hur majoritet och 
opposition fördelar tiden mellan sig samt inom respektive gruppering 
beslutas efter allmänna val hållits.  

3. Arvodet för vice ordförande i folkhälsonämndens höjs till samma 
arvode som ordförande för bygg- och miljönämnden och 
servicenämnden.  

4. Arvodet för vice ordförande i gymnasienämnden höjs till samma arvode 
som ordförande för socialnämnden och kultur- och 
utbildningsnämnden. 

5. Insynsplatserna i kommunstyrelsen avskaffas. Varje parti med besatta 
mandat i kommunfullmäktige som inte har rådsfunktion får utse en 
gruppledare. Gruppledarens uppdrag fastställs enligt bilagan. Arvodet 
för gruppledaren är 1 000 kr/månad från och med 2019-01-01. 
Gruppledarsystemet ska utvärderas senast under 2021.  

6. Bygg- och miljönämnden minskar från nio till sju ledamöter och nio till 
sju ersättare. 

7. Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden minskar från 11 till 
nio ledamöter och från 11 till nio ersättare i respektive nämnd. 

8. Tjänstepersoner (Vd:ar eller andra anställda) ingår ej längre som 
röstande ledamöter eller ersättare i bolagsstyrelserna.  

9. Arvodesreglementet fastställs och gäller från och med 2019-01-01.   

Sammanfattning av ärendet 
Den politiska organisationen har utretts under 2017. Olika alternativ och förslag 
har varit ute på remiss under sommaren 2017. Svar inkom från 
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet.  

De beslut som föreslås bygger på att det i remissvaren finns en politisk 
majoritet bakom förslagen.   



 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(21) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrka bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Omröstning 

Muris Beslagic (S) meddelar att socialdemokraterna avstår från att delta i 
beslutet nu och återkommer med synpunkter till kommunstyrelsesammanträdet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-13 

Förslag på nytt arvodesreglemente, 2018-04-13 

Remissvar från Sverigedemokraterna, 2017-09-04 

Remissvar från Vänsterpartiet, 2017-09-22 

Remissvar från Miljöpartiet, 2017-09-25 

Remissvar från Socialdemokraterna, 2017-09-29 

Remissvar från Kristdemokraterna, 2017-09-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182/2016-12-12     
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§ 68 Dnr 00072-2018  

Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot 

förtroendevalda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för hantering av hot, hat och våld.  

2. Två kontaktpersoner per parti utses för incidenthantering.  

Sammanfattning av ärendet 
Förtroendevalda utsätts för olika typer av påtryckning och hot. Det är ca 12 
procent av politikerna i Degerfors som uppger att de har blivit utsatta. Det är 
jämfört med riket i sin helhet en låg siffra men noll tolerans ska råda. Det är 
viktigt att veta hur man kan förebygga hot och hur man ska göra då man själv 
blir utsatt. Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av hot, våld och allvarliga 
trakasserier mot förtroendevalda med koppling till deras offentliga uppdrag. 
Riktlinjerna omfattar även hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband 
med offentliga sammanträden.  

Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens 
förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av sina offentliga 
förtroendeuppdrag.  Degerfors kommun verkar genom dessa riktlinjer för att 
förtroendevalda, genom hot, våld eller allvarliga trakasserier inte ska kunna 
påverkas i sin roll som beslutsfattare. Uppdraget som förtroendevald ska kunna 
genomföras utan inskränkningar samt med en godtagbar känsla av trygghet och 
säkerhet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-23 
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§ 69 Dnr 00080-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse 2017 för 

Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Bergslagens 
Räddningstjänstförbund för 2017 och lägger den, revisionsberättelsen, 
revisionsrapporten och revisorernas redogörelse till handlingarna.  

2. Kommunfullmäktige beviljar de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för den period som revisionen avser.        

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat är +11 tkr mot budget vilket är att hänföra till bl.a. ökad intäkt 
mot budget gällande automatiska brandlarm och externt utförda tjänster. 
Dessutom har BRT avyttrat inventarier om ca 149 Tkr. 

Revisorerna har granskat ekonomi och verksamhet i Bergslagens 
räddningstjänstfårhund under 2017. Granskningen har utförts i enlighet med 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt förbundets 
revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt 
gett det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2017''.  

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.       

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund för 2017 

Revisionsberättelsen, revisionsrapporten och revisorernas redogörelse 2017       
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§ 70 Dnr 00017-2018  

Kommunstyrelsens handlingsplan för att skapa en 

rökfri kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Återrapporteringen av handlingsplanen godkänns.       

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunens rökpolicy framgår att policyn behöver konkretiseras i 
respektive nämnd för att på bästa sätt kunna implementeras. Respektive 
förvaltning ska i samband med detta arbete ta fram nämndspecifika 
handlingsplaner som återrapporteras till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelseförvaltningen hade 2017-12-31 34 tillsvidareanställda 
medarbetare och av dessa är det numera få som röker.  

Förvaltningens samtliga medarbetare kommer att vid arbetsplatsträffar under 
2018 få information om att rökning inte är tillåten i direkt anslutning till 
arbetsplatsen eller i kommunens fordon. Vidare kommer medarbetarna att 
informeras om att kommunen erbjuder rökavvänjningsstöd till de medarbetare 
som vill bli rökfria.  

Utöver att information lämnas på arbetsplatsträffar kommer information om 
kommunens rökpolicy att lämnas till nyanställda medarbetare inom 
förvaltningen i samband med introduktion.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-19      

 

 



 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(21) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 71 Dnr 00085-2018  

Återrapport åtgärder för friskare arbetsplats 

kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Återrapporteringen godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningarna att ta fram nämndspecifika 
analyser och handlingsplaner för friskare arbetsplatser. 
Kommunstyrelseförvaltningen hade vid årsskiftet 34 tillsvidareanställda 
medarbetare och sjukfrånvaron för 2017 låg totalt på 1,9 %. Förvaltningens 
avdelningar har arbetat aktivt med den fysiska kontorsarbetsmiljön. Den sociala 
och organisatoriska arbetsmiljön kvarstår dock som ett utvecklingsområde. Ett 
arbete med att i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) ta 
fram mål för detta arbete kommer därför att påbörjas under våren. En 
nulägesbild skapas inledningsvis med hjälp av Prevents enkät om psykosocial 
arbetsmiljö. Utifrån detta nuläge görs en prioritering av de områden 
förvaltningen behöver arbeta med. Prioriteringen och planeringen av det 
fortsatta arbetet ska göras med medverkan av förvaltningens medarbetare.  

För att säkerställa anonymiteten hos dem som svarar på enkäten kommer 
företagshälsovården att anlitas för den praktiska hanteringen av enkäterna och 
sammanställning av resultatet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-10      
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§ 72 Dnr 00217-2015  

Avstämningsrapport Social insatsgrupp 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Avstämningsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Under 2015 uppmärksammades hos såväl socialtjänst, skolan och polis ett 
behov att skapa ett systematiskt arbete för de ungdomar som riskerar att 
utveckla en destruktiv livsstil. Detta på grund av ökade oroligheter bland 
grupperingar av ungdomar i centrala Degerfors både under och efter skoltid. 
Skadegörelse, inbrott, etablerad kontakt och handel med vuxna missbrukare var 
några av de saker som uppmärksammades. 

I Degerfors finns sedan tidigare Degerforsmodellen vilket är en familjestöds- 
och samverkansmodell. Grundtanken med modellen är att det stöd som ges till 
familjerna i kommunen blir bättre om olika aktörer deltar utifrån sina 
perspektiv och utgångspunkter. Med detta som bakgrund tillsatte styrgruppen 
för Degerforsmodellen en arbetsgrupp för Social insatsgrupp. Arbetsgruppens 
uppdrag var att skapa ett tydligt arbetssätt i samverkan mellan socialtjänst, 
grundskola, gymnasieskola och polis för att ge ungdomar, vårdnadshavare och 
anhöriga till barn i åldern 13-20 år en möjlighet till adekvat stöd.    

De första två projektåren var totalt fem ungdomar med i Social insatsgrupp och 
i mars 2018 är fyra ungdomar inskrivna.      

Beslutsunderlag 
Delrapport från folkhälsoförvaltningen, 2018-04-03     
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§ 73 Dnr 00073-2018  

Farthinder utmed Banfallsvägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Ge servicenämnden i uppdrag att ta bort fanhindret utmed Banfallsvägen.      

Sammanfattning av ärendet 

Från boende utmed Banfallsvägen 1- 20 har 2017-03-27 inkommit en skrivelse 
med önskemål om att kommunen tar bon fanhindret på Banfallsvägen. De 
boende anser att fanhindret skapar mer olägenheter än nytta.  

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har under hösten 2016 utfört en 
trafikmätning utmed Banfallsvägens norra del, vilken gav vid handen relativt 
liten trafikmängd samt små hastighetsöverträdelser. Serviceförvaltningen 
meddelar att hindret skapat vissa problem i samband med snöröjningen. 
Kommunstyrelsen bör därför göra de boende till viljes och besluta att 
farthindret ska avlägsnas.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-28  

Skrivelse från boenden, 2018-03-27     
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§ 74 Dnr 00049-2018  

Parkering förbjuden på Pilgatan  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts delegeringsbeslut (enligt 
kommunstyrelsens delegeringsordning 6.13) 

1. Den lokala trafikföreskriften 1862-2018-654, om förbud att parkera på 
Pilgatans västra sida ska gälla från 2018-05-31. 

2. I samband med detta upphävs trafikföreskriften 1862-2004-383.      

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att kommunen beslutat om parkeringsövervakning har det 
framkommit att parkeringssituationen kring Pilgården har vissa brister. I dag 
rådet parkeringsförbud utmed båda sidorna av Pilgatan. Bristen på 
parkeringsplatser i området medför att kommunstyrelsen bör överväga att tillåta 
parkering på östra sidan av gatan.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-29 

Förslag på lokal trafikföreskrift 1862-2018-654      

Skickas till 
Trafikingenjör  
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§ 75 Dnr 00084-2018  

Kvartalsrapporter 2018: Ej verkställda beslut enligt 

lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och rapportering enligt samma 

lag samt socialtjänstlagen och rapportering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Redovisningen av gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från 
beslutsdatum för kvartal ett 2018 godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden är enligt 9 § Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera alla gynnade beslut som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnden ska också 
rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dagen verkställigheten avbröts. De statistiska uppgifterna ska 
rapporteras till kommunfullmäktige, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
samt kommunens revisorer enligt 28 § f-g LSS. Denna rapportering avser första 
kvartalet 2018. 

Socialnämnden är även skyldig enligt 4 kap 1 § samt 2 kap 3 § socialtjänstlagen 
att rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader. 
Nämnden ska också rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från första kvartalet 2018.       

Beslutsunderlag 

Kvartalsrapport från socialnämnden avseende kvartal 1 2018      

 

 


