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§ 25 Dnr 00001-2018  

Hyresavtal för Stora Valla IP mellan Degerfors 
kommun och Degerfors IF 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årshyran som Degerfors IF ska erlägga 2018 och 2019 uppgår till 605 
tkr per år. Föreningens egna kapital bör minst uppgå till cirka 1 500 tkr. 
Hyran för 2018 och 2019 har följande uppdelning:  

a. Loger 105 tkr kr 

b. Övrig hyra 500 tkr 

2. Hyresreduktionen finansieras genom att disponera 270 tkr av 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att tillföra 
servicenämndens budget. 

3. För den extrahyra om ca 150 tkr som Degerfors IF ska erlägga med 
anledning av fördyrningen av Stora Valla sker ett uppehåll och 
förskjutning av hyresperioden görs motsvarande den tid 
rekonstruktionen tar.  

4. Information ska lämnas till kommunstyrelsen kvartalsvis. 

5. Om det uppstår problem för Degerfors IF med efterlevnad av 
ovanstående hyresnivå ska föreningen omgående informera 
kommunstyrelsen. 

6. Senast under september 2019 ska en återrapportering ske till 
kommunstyrelsen när ett mer långsiktigt hyresavtal kan träda i kraft 
alternativt om behov finns av fortsatta hyresreduktioner.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2016 ansökte Degerfors IF om extra föreningsbidrag. 
Kommunfullmäktige beslöt på sammanträde 2016-11-28, § 92, följande: 

Degerfors kommun beviljar hyresfritt för Degerfors IF under 2016 och 2017 
för Stora Valla IP. Finansiering sker genom minskning av resultatet för 
respektive år. 

Degerfors kommun ger ett lån till Degerfors IF på maximalt 2,9 mnkr och inget 
nytt borgensåtagande.  

Ett transparent hyresavtal som klart påvisar den totala hyresnivån ska tas fram 
och beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska få månadsvis information om den ekonomiska 
situationen i föreningen från företrädare från DIF. 
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En handlingsplan från DIF som påvisar hur föreningen inte riskerar att återigen 
hamnar i liknande prekärt läge upprättas. Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande 
information om hur arbetet med framtagandet av handlingsplanen och 
efterlevnaden av planen går.  

Kommunrevisionen föreslås göra en revidering av Degerfors kommuns 
hantering av stöd till DIF. 

Information till kommunstyrelsen har regelbundet under 2017 lämnats till 
Kommunstyrelsen om utvecklingen av föreningens ekonomi. De senaste 
prognoserna under hösten har pekat på ett positivt resultat om ca 1,6 mkr. 
Resultatet speglar inte den löpande verksamheten då det bland annat innehåller 
ersättning för en specifik spelarförsäljning. 

Resultatet om 1,6 mkr skulle innebära ett positivt eget kapital för föreningen 
om 0,2 mkr vid utgången av 2017. Av det beviljade lånet om 2,9 mkr har 1,5 
mkr betalts ut och fakturerad ränta har betalats i enlighet med skuldebrev. 

I huvudavtalet finns en formulering ersättningsnivåns storlek ska sättas så att 
Degerfors IF:s förutsättningar för sin verksamhet inte äventyras.  

Yrkanden 

Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar: 

1. Årshyran som Degerfors IF ska erlägga 2018 och 2019 uppgår till 605 
tkr per år. Föreningens egna kapital bör minst uppgå till cirka 1 500 tkr. 
Hyran för 2018 och 2019 har följande uppdelning:  

a. Loger 105 tkr kr 

b. Övrig hyra 500 tkr 

2. Hyresreduktionen finansieras genom att disponera 270 tkr av 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att tillföra 
servicenämndens budget. 

3. För den extrahyra om ca 150 tkr som Degerfors IF ska erlägga med 
anledning av fördyrningen av Stora Valla sker ett uppehåll och 
förskjutning av hyresperioden görs motsvarande den tid 
rekonstruktionen tar.  

4. Information ska lämnas till kommunstyrelsen kvartalsvis. 

5. Om det uppstår problem för Degerfors IF med efterlevnad av 
ovanstående hyresnivå ska föreningen omgående informera 
kommunstyrelsen. 

6. Senast under september 2019 ska en återrapportering ske till 
kommunstyrelsen när ett mer långsiktigt hyresavtal kan träda i kraft 
alternativt om behov finns av fortsatta hyresreduktioner. 

Jan Johansson (KD) yrkar att återrapportering från Degerfors IF 
fortsättningsvis ska ske till kommunstyrelsen varje månad och att en 
handlingsplan från DIF som påvisar hur föreningen inte riskerar att återigen 
hamnar i liknande prekärt läge upprättas. 

Muris Beslagic (S) och Carina Sätterman (S) yrkar: 
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1. Årshyran som Degerfors IF ska erlägga 2018 uppgår till 605 tkr. Hyran 
för 2018 har följande uppdelning:  

a. Loger 105 tkr kr 

b. Övrig hyra 500 tkr 

2. Hyresreduktionen finansieras genom att disponera 270 tkr av 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att tillföra 
servicenämndens budget. 

3. För den extrahyra om 150 tkr som Degerfors IF ska erlägga med 
anledning av fördyrningen av Stora Valla sker ett uppehåll under 2018.  

4. Information ska lämnas till kommunstyrelsen kvartalsvis av 
representant från Degerfors IF. 

5. Om det uppstår problem för Degerfors IF med efterlevnad av 
ovanstående hyresnivå ska föreningen omgående informera 
kommunstyrelsen. 

6. Senast i mars 2019 ska en återrapportering av Degerfors IFs ekonomi 
ske till kommunstyrelsen. Efter det ska en diskussion tas om framtida 
hyresavtal mellan Degerfors IF och Degerfors kommun. 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer först Jan Johanssons (KD) yrkande mot Muris Beslagic (S) 
och Carina Sätterman (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Muris Beslagic (S) och Carina Sätterman (S) yrkande. 

Ordföranden ställer sedan Muris Beslagic (S) och Carina Sätterman (S) yrkande 
mot Anita Bohlin-Neumans (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Anita Bohlin-Neumans (V) yrkande.  

Reservation 
Muris Beslagic (S), Örjan Samuelsson (S), Carina Sätterman (S) och Lennart 
Johansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Muris Beslagic (S) och 
carina Sättermans (S) yrkande. 

Jan Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-12 
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 Kommunfullmäktige 

 

Hyror för Degerfors IF 2018 

Förslag till beslut 
Årshyran som Degerfors IF ska erlägga 2018 fram till dess att föreningens egna 
kapital uppgår till minst 1 500 tkr är 605 tkr med följande uppdelning  

 Loger 105 tkr kr 

 Övrig hyra 500 tkr 

Hyresreduktionen finansieras genom att disponera 270 tkr av 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att tillföra 
servicenämndens budget. 

För den extrahyra om ca 150 tkr som Degerfors IF ska erlägga med anledning 
av fördyrningen av Stora Valla sker ett uppehåll och förskjutning av 
hyresperioden görs motsvarande den tid rekonstruktionen tar.  

Information ska lämnas till kommunstyrelsen kvartalsvis. 

Om det uppstår problem för Degerfors IF med efterlevnad av ovanstående 
hyresnivå ska föreningen omgående informera kommunstyrelsen. 

Senast under september 2019 ska återrapportering ske till kommunstyrelsen om 
och när ett mer långsiktigt hyresavtal kan träda i kraft. 

   

Sammanfattning av ärendet 
Under 2016 ansökte Degerfors IF om extra föreningsbidrag. Kommun-
fullmäktige beslöt på sammanträde 2016-11-28, § 92, följande: 

1. Degerfors kommun beviljar hyresfritt för Degerfors IF under 2016 och 
2017 för Stora Valla IP. Finansiering sker genom minskning av 
resultatet för respektive år. 

2. Degerfors kommun ger ett lån till Degerfors IF på maximalt 2,9 mnkr 
och inget nytt borgensåtagande.  

3. Ett transparent hyresavtal som klart påvisar den totala hyresnivån ska 
tas fram och beslutas av kommunfullmäktige. 
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4. Kommunstyrelsen ska få månadsvis information om den ekonomiska 
situationen i föreningen från företrädare från DIF. 

5. En handlingsplan från DIF som påvisar hur föreningen inte riskerar att 
återigen hamnar i liknande prekärt läge upprättas. Kommunstyrelsen ska 
ha fortlöpande information om hur arbetet med framtagandet av 
handlingsplanen och efterlevnaden av planen går.  

Kommunrevisionen föreslås göra en revidering av Degerfors kommuns 
hantering av stöd till DIF. 

Information till kommunstyrelsen har regelbundet under 2017 lämnats till 
Kommunstyrelsen om utvecklingen av föreningens ekonomi. De senaste 
prognoserna under hösten har pekat på ett positivt resultat om ca 1,6 mkr. 
Resultatet speglar inte den löpande verksamheten då det bland annat innehåller 
ersättning för en specifik spelarförsäljning. 

Resultatet om 1,6 mkr skulle innebära ett positivt eget kapital för föreningen 
om 0,2 mkr vid utgången av 2017. Av det beviljade lånet om 2,9 mkr har 1,5 
mkr betalts ut och fakturerad ränta har betalats i enlighet med skuldebrev. 

I huvudavtalet finns en formulering ersättningsnivåns storlek ska sättas så att 
Degerfors IF:s förutsättningar för sin verksamhet inte äventyras.    

Finansiering 
I servicenämndens budget finns upptaget 875 tkr i hyresintäkter avseende Stora 
Valla IP. En fortsättning på rekonstruktionen av Degerfors IF:s ekonomi 
innebär att det saknas medel i servicenämndens budget. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den reducerade hyran finansieras 
genom att servicenämnden erhåller 270 tkr från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader. 

För att täcka den fördyrade utgiften om 2,5 mkr för Stora Valla i samband med 
upprustningen träffades ett avtal mellan Degerfors kommun och Degerfors IF 
om en extrahyra. Extrahyran uppgår till 150 tkr/år. I samband med den 
fortsatta rekonstruktionen görs ett uppehåll och förskjutning av hyresperioden 
motsvarande den tid rekonstruktionen tar.  

Bedömning 
Hyresfriheten under 2016 och 2017 har varit att betrakta som någon form av 
rekonstruktion av föreningens ekonomi. 

Diskussioner har förts mellan Degerfors IF och kommunstyrelseförvaltningen 
under senhösten 2017 om någon form av fortsättning på rekonstruktionen. 
Bedömningen är att nivån om 0,2 mkr på det egna kapitalet är för låg. Den låga 
nivån innebär att föreningen inte själva kan möta oförutsedda händelser utan att 
det egna kapitalet återigen skulle bli negativt. 

Med den omsättning och den verksamhet som bedrivs inom Degerfors IF kan 
det vara rimligt att föreningen har ett eget kapital om ca 1,5 mkr. En hög nivå 
på det egna kapitalet skulle innebära att föreningen själva ska vidta åtgärder vida 
en försämrad ekonomi utan att kommunen behöver tillskjuta medel eller vara 
med om ytterligare rekonstruktioner.  

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är av stor vikt att effekterna av den 
fortsatta rekonstruktionen blir av varaktig karaktär. 
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En hyra motsvarande den som finns upptaget i budgeten om 875 tkr innebär 
stora svårigheter för föreningen att klara sin budget i dagsläget. De diskussioner 
som varit mellan Degerfors IF och kommunstyrelseförvaltningen har inneburit 
förslag om en hyresnivå om 605 tkr. Denna nivå skulle innebära en möjlighet 
för föreningen att stärka sitt egna kapital. Med anledning av karaktären av 
intäkterna bland annat i form av publikintäkter och sponsorintäkter är det i 
dagsläget omöjligt att säga när ett eget kapital om 1,5 mkr kan nås. Den 
föreslagna hyresnivån är tänkt att vara uppdelat enligt följande. 

 Loger 105 tkr 

 Övrig hyra 500 tkr 

 

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef 

 

Beslutet ska skickas till 
Degerfors IF 

Biträdande ekonomichef 
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§ 2 Dnr 00099-2014  

Svar på återremiss och antagande av CEMR-
deklarationen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Degerfors kommun antar CEMR-deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män på lokal och regional nivå.  

Kommunstyrelsens beslut 
Svaret på återremissen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade (KS § 115/2014-06-02) att återremittera frågan till 
folkhälsoförvaltningen om att anta CEMR-deklarationen (The Council of 
European Municipalities and Regions) för att det ytterligare ska utredas hur 
undertecknandet innebär att Degerfors kommun ska arbeta med deklarationen i 
praktiken. Kommunstyrelsens förvaltning i Degerfors och 
folkhälsoförvaltningen har därefter diskuterat frågan. Många av artiklarna i 
CEMR-deklarationen återfinns i diskrimineringslagens krav på att Degerfors 
kommun som arbetsgivare ska arbeta mot trakasserier och ha en handlingsplan 
för aktiva åtgärder. Kommunstyrelsens förvaltning i Degerfors har skrivit svaret 
på återremissen och folkhälsoförvaltningen stödjer helt den framtagna 
skrivelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 191/2017-12-18 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-11-20 

Kommunstyrelsen § 115/2014-06-02 

CEMR-deklarationen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Svar på återremiss: Antagande av CEMR-

deklarationen 

Förslag till beslut 

1. Svaret på återremissen godkänns. 

2. Degerfors kommun antar CEMR-deklarationen om jämställdhet mellan 

kvinnor och män på lokal och regional nivå.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade (KS § 115/2014-06-02) att återremittera frågan till 

folkhälsoförvaltningen om att anta CEMR-deklarationen för att det ytterligare 

ska utredas hur undertecknandet innebär att Degerfors kommun ska arbeta 

med deklarationen i praktiken. Kommunstyrelsens förvaltning i Degerfors och 

folkhälsoförvaltningen har därefter diskuterat frågan. Många av artiklarna i 

CEMR-deklarationen återfinns i diskrimineringslagens krav på att Degerfors 

kommun som arbetsgivare ska arbeta mot trakasserier och ha en handlingsplan 

för aktiva åtgärder. Kommunstyrelsens förvaltning i Degerfors har skrivit svaret 

på återremissen och folkhälsoförvaltningen stödjer helt den framtagna 

skrivelsen. 

Ärendet 

CEMR-deklarationen om jämställdhet (Council of European Municipalities and 

Regions) är en europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män 

på lokal och regional nivå. CEMR kan jämföras med SKL (Sveriges kommuner 

och landsting) på europeisk nivå. Totalt har 122 kommuner/regioner skrivit 

under CEMR-deklarationen i Sverige. Om Degerfors kommun antar 

deklarationen så uppmanas kommunen att ”underteckna den, att offentligt ta 

ställning för jämställdhetsprincipen och att inom sina områden fullgöra sina 

åtaganden enligt deklarationen. För att säkerställa att dessa åtaganden fullgörs 

förbinder sig varje undertecknare att upprätta en jämställdhetsplan där den 

redovisar sina prioriteringar och åtgärder samt de resurser som skall tilldelas för 

ändamålet. Vidare förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla 

institutioner och organisationer inom sin kommun respektive region i syfte att 

främja skapandet av verklig jämställdhet.” 
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Principerna för kommunens agerande ska enligt deklarationen vara: 

1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet 

2. För att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män är det 

nödvändigt att bekämpa flerfaldig diskriminering och andra hinder 

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är 

en förutsättning för ett demokratiskt samhälle 

4. Att avskaffa stereotypa könsroller är avgörande för att uppnå 

jämställdhet 

5. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter i kommuner 

och regioner är nödvändigt för att främja jämställdhet 

6. Tillräckligt finansierade handlingsplaner och program är nödvändiga 

verktyg för att främja jämställdhet 

För att genomföra deklarationen förbinder sig den som undertecknar 

deklarationen att utarbeta och anta en jämställdhetsplan. Det är idag redan 

lagkrav på alla arbetsgivare i Sverige med fler än tio anställda att göra detta. 

Kraven på planen är att den är tidsatt, följs upp och förankras i bred 

samverkan. Det ligger också i linje med de krav som redan finns på Degerfors 

kommun i diskrimineringslagen.  

Nedan redovisas hur respektive artikel påverkar Degerfors kommun och hur vi 

ska göra och i vissa fall redan gör för att bidra till att uppnå målsättningarna i 

deklarationen. Artiklarna i sin helhet kan läsas i den bifogade deklarationen. 

Artikel Kommentar 

Artikel 1 - Demokratiskt ansvar 

Undertecknaren inser att rätten till 

jämställdhet mellan kvinnor och män är en 

nödvändig förutsättning för demokrati och 

att ett demokratiskt samhälle inte har råd att 

avvara kvinnors färdigheter, kunskaper, 

erfarenhet och kreativitet. Därför skall 

undertecknaren se till att kvinnor med olika 

bakgrund och tillhörande olika åldersgrupper 

deltar, är representerade och medverkar på 

alla nivåerna i den politiska och offentliga 

beslutsprocessen i enlighet med 

jämställdhetsprincipen. 

Avseende den politiska 

processen är det inte en fråga 

som Degerfors kommun har 

rådighet över. Där är det upp 

till respektive parti i 

kommunfullmäktige att arbeta 

med sammansättning på listor i 

val och ledamöter i 

nämnder/styrelser. 

När det gäller den offentliga 

beslutsprocessen pågår ett 

arbete med en 

rekryteringsstrategi som bl.a. 

ska bidra till en ökad mångfald i 

personalgruppen som helhet.  

Undertecknaren, såsom det demokratiskt 

valda organ som har ansvaret för att främja 

människornas och kommunens välfärd och i 
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egenskap av demokratisk ledare för 

kommunen, utförare och beställare av 

tjänster, planerare, reglerande instans och 

arbetsgivare, förbinder sig därför att främja 

och verkar för att denna rättighet 

förverkligas inom alla kommunens 

verksamhetsområden. 

Den politiska rollen 

Artikel 2 – Politisk representation  

Fastställa egna rutiner och 

uppförandenormer för att undvika att 

potentiella kandidater och folkvalda 

avskräcks av stereotypa beteenden och 

språkbruk eller av trakasserier samt vidta 

åtgärder för att göra det möjligt för folkvalda 

att förena privatlivet med yrkeslivet och 

offentliga uppdrag 

Arvodesreglementet ersätter 

t.ex. barnvakt, förlorad 

arbetsinkomst m.m. 

Artikel 3 – Deltagande i politik och samhällsliv 

Vad gäller de olika formerna för 

allmänhetens deltagande i förvaltningen av 

de egna angelägenheterna, till exempel via 

rådgivande kommittéer, stadsdelsråd, e-

deltagande eller gemensamma planeringar, 

förbinder sig undertecknaren att se till att 

kvinnor och män verkligen har möjlighet att 

delta på lika villkor. 

Allmänhetens frågestund, 

medborgarförslag och 

medborgardialog (även elevråd, 

KHR, KPR) 

Undertecknaren förbinder sig att underlätta 

för kvinnor och män från alla 

samhällsgrupper, särskilt kvinnor och män 

från minoritetsgrupper som annars kanske 

skulle stå utanför, att delta aktivt i 

kommunens politiska och samhälleliga liv. 

Infocenter och 

integrationsplanen 

Artikel 4 – Offentligt ställningstagande för jämställdhet 

Formellt ta ställning för principen om 

jämställdhet mellan kvinnor och män på 

lokal och regional nivå och skall i det 

sammanhanget 

• tillkännage att denna deklaration 

undertecknats av undertecknaren efter att ha 

debatterats i och antagits av kommunens 

högsta representativa organ 

Mångfaldspolicy 

Jämställdhetsplan (plan för 

aktiva åtgärder) 

Information på hemsidan 
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• förbinda sig att fullgöra sina åtaganden 

enligt deklarationen och regelbundet 

offentliggöra rapporter om hur 

genomförandet av jämställdhetsplanen 

fortskrider 

Undertecknaren skall använda sitt 

demokratiska mandat för att uppmuntra 

andra politiska och offentliga institutioner, 

privata organ och civila 

samhällsorganisationer att vidta åtgärder för 

att säkerställa rätten till jämställdhet mellan 

kvinnor och män. 

Policy för bidrag till föreningar 

Artikel 5 – Arbeta med samarbetspartners för att främja jämställdhet 

Undertecknaren förbinder sig att samarbeta 

med alla sina samarbetspartners, för att 

främja ökad jämställdhet på alla områden 

inom kommunen. Undertecknaren skall 

särskilt sträva efter att samarbeta med 

arbetsmarknadens parter i detta syfte. 

Samverkansavtal 

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper 

Undertecknaren förbinder sig att bekämpa 

och i möjligaste mån förebygga fördomar, 

beteenden, språkbruk och bilder som har sin 

grund i föreställningen att det ena eller andra 

könet är överlägset eller underlägset eller i 

stereotypa kvinno- och mansroller. 

Undertecknaren skall också, genom 

utbildning och på annat sätt, bidra till att 

anställda i kommunen kan identifiera och 

motverka stereotypa könsrollsmönster och 

beteenden. 

Diskrimineringslagen har krav 

på handlingsplan för aktiva 

åtgärder mot diskriminering 

utifrån samtliga 

diskrimineringsgrunder. 

Artikel 7 – God förvaltning och samråd 

Undertecknaren erkänner kvinnors och mäns 

rätt att få sina angelägenheter behandlade 

lika, opartiskt, rättvist och inom skälig tid. 

Div. lagar, kan ingå som en risk 

som ska undersökas i plan för 

aktiva åtgärder 

Allmän ram för jämställdhet 

Artikel 8 – Allmänt åtagande 

Undertecknaren skall inom alla kommunens 

ansvarsområden erkänna, respektera och 

främja de rättigheter och principer som är 

Diskrimineringslagen  
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knutna till jämställdhet mellan kvinnor och 

män och bekämpa hinder för jämställdhet 

och diskriminering på grund av kön. 

Artikel 9 – Jämställdhetsutredningar 

Undertecknaren förbinder sig att inom alla 

kommunens ansvarsområden låta göra 

jämställdhetsutredningar i enlighet med 

denna artikel. 

Diskrimineringslagen 

Artikel 10 - Flerfaldig diskriminering och andra hinder 

Undertecknaren är medveten om förbudet 

mot diskriminering på grund av ras, hudfärg, 

etniskt eller socialt ursprung, genetiska 

särdrag, språk, religion eller övertygelse, 

politisk eller annan åskådning, tillhörighet till 

nationell minoritet, förmögenhet, börd, 

funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 

Diskrimineringslagen 

Mångfaldspolicy  

Arbetsgivarrollen 

Artikel 11 

I sin roll som arbetsgivare erkänner 

undertecknaren rätten till jämställdhet mellan 

kvinnor och män när det gäller alla aspekter 

av anställning, inklusive arbetsorganisation 

och arbetsförhållanden. 

Diskrimineringslagen 

Plan för aktiva åtgärder 

Rutiner för trakasserier  

Lönekartläggning 

Undertecknaren erkänner rätten för de 

anställda att förena yrkeslivet med 

samhällslivet och privatlivet och rätten till 

värdighet och säkerhet på arbetsplatsen. 

 

Upphandling av varor och tjänster 

Artikel 12 

Undertecknaren är medveten om att 

kommunen har ansvar för att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män när den 

fullgör sina uppgifter och skyldigheter i 

samband med upphandling av varor och 

tjänster, inklusive kontrakt om 

varuleveranser, tillhandahållande av tjänster 

eller byggentreprenader. 

 

Rollen som tjänsteleverantör 

Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande 
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Undertecknaren förbinder sig inom alla 

kommunens ansvarsområden att garantera 

eller främja lika tillgång till utbildning, 

yrkesutbildning och vidareutbildning för 

kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Undertecknaren är medveten om att det är 

nödvändigt att avskaffa stereotypa 

uppfattningar om kvinno- och mansroller i 

alla former av utbildning. Undertecknaren 

förbinder sig att i detta syfte vidta eller 

främja följande åtgärder, alltefter 

omständigheterna: 

Undertecknaren är medveten om att skolans 

och andra utbildningsinrättningars ledning 

och förvaltning utgör viktiga modeller för 

barn och ungdomar. Undertecknaren 

förbinder sig därför att främja en balanserad 

fördelning mellan kvinnor och män på alla 

nivåer av skolans ledning och förvaltning. 

Skollagen och 

diskrimineringslagen 

 

Artikel 14 - Hälsa 

Undertecknaren erkänner allas rätt att åtnjuta 

god fysisk och mental hälsa och slår fast att 

tillgång till högkvalitativ hälso- och sjukvård 

och förebyggande hälsovård för kvinnor och 

män är en förutsättning för förverkligandet 

av denna rättighet. 

Undertecknaren förbinder sig att göra allt 

som rimligen kan göras, inom ramen för 

kommunens ansvarsområden, for att verka 

för och säkerställa att invånarna åtnjuter 

högsta möjliga hälsonivå.  

Folkhälsonämndens projekt om 

jämlik hälsa 

Friskvårdsutredning pågår 

Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster 

Undertecknaren erkänner att alla har rätt till 

nödvändiga sociala tjänster och till 

socialbidrag vid nöd. 

Undertecknaren är medveten om att kvinnor 

och män har olika behov som kan bero på 

skillnader i deras social och ekonomiska 

förhållanden och andra faktorer. För att se 

till att kvinnor och män har lika tillgång till 

social omsorg och sociala tjänster kommer 
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undertecknaren därför att vidta alla rimliga 

åtgärder i syfte att 

• tillämpa ett genusperspektiv på planeringen, 

finansieringen och tillhandahållandet av 

hälso- och sjukvårdstjänster, 

• se till att de som arbetar med social omsorg 

och sociala tjänster är medvetna om hur 

könstillhörighet påverkar hälso- och 

sjukvården och tar hänsyn till kvinnors och 

mäns olika erfarenheter av sådan vård. 

Artikel 16 - Barnomsorg 

Undertecknaren är medveten om hur viktigt 

det är med högkvalitativ barnomsorg till en 

rimlig kostnad, som är tillgänglig för alla 

föräldrar och vårdare oavsett deras 

ekonomiska situation, för att främja verklig 

jämställdhet mellan kvinnor och män och 

göra det möjligt för dem att förena arbetet 

med sina privata och offentliga liv. 

Undertecknaren är också medveten om att 

ansvaret för barnuppfostran måste delas 

mellan män och kvinnor och samhället som 

helhet och förbinder sig att motverka den 

könsstereotypa uppfattningen att kvinnorna 

har huvudansvaret för barnen. 

Maxtaxa inom förskolan 

Nattis 

Aktiva åtgärder - VAB 

Artikel 17 – Vård av andra anhöriga 

Undertecknaren är medveten om att kvinnor 

och män har ansvar för att vårda andra 

anhöriga än barn och att detta ansvar kan 

påverka deras möjligheter att delta fullt ut i 

det ekonomiska och sociala livet. 

Undertecknaren är dessutom medveten om 

att det i oproportionerlig grad blir kvinnor 

som får ta detta vårdansvar, vilket således 

utgör ett hinder för jämställdhet mellan 

kvinnor och män. 

Anhörigsamordnare  

Arbetsgivare för anhöriga  

Artikel 18 – Social integration 

Undertecknaren är medveten om att alla har 

rätt till skydd mot fattigdom och social 

utslagning och dessutom att kvinnor i 

allmänhet löper större risk att drabbas av 

Socialnämndens mål 2018 

Integrationsplanen 
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social utslagning eftersom de har mindre 

tillgång till resurser, varor, tjänster och 

möjligheter än män. 

Undertecknaren förbinder sig därför att 

inom alla kommunens verksamheter och i 

samarbete med arbetsmarknadens parter 

vidta åtgärder inom ramen för en samordnad 

strategi för att: 

• skapa förutsättningar för att alla som 

drabbats eller riskerar att drabbas av social 

utslagning eller fattigdom får tillgång till 

arbete, bostad, utbildning, kultur, 

informations- och kommunikationsteknik 

och social och medicinsk hjälp, 

• erkänna socialt utslagna kvinnors särskilda 

behov och situation, 

• främja integrationen av invandrare, såväl 

kvinnor som män, med beaktande av deras 

särskilda behov. 

Artikel 19 - Bostäder 

Undertecknaren erkänner rätten till bostad 

och slår fast att tillgång till en bostad av god 

kvalitet är ett av människans mest 

grundläggande behov och avgörande för 

individens och hans eller hennes familjs 

välfärd. 

a) Kvinnor har i regel lägre inkomst och 

mindre resurser än män och behöver därför 

bostäder som de har råd med. 

b) Kvinnor är ensamma familjeförsörjare i de 

flesta familjer med en ensamstående förälder 

och behöver därför tillgång till ett 

subventionerat boende. 

c) Sårbara män är ofta överrepresenterade 

bland de hemlösa. 

Plan för bostadsförsörjning 

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid 

Undertecknaren erkänner allas rätt att delta i 

kulturlivet och njuta av konsten. 

Undertecknaren erkänner också idrottens 

bidrag till samhällslivet och till 

förverkligandet av rätten till hälsa enligt 

Policy om föreningsbidrag 
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artikel 14. Undertecknaren erkänner också att 

kvinnor och män har rätt till lika tillgång till 

kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter och 

anläggningar. 

Undertecknaren är medveten om att kvinnor 

och män kan ha olika erfarenheter och 

intressen när det gäller kultur, idrott och 

fritid och att dessa kan bero på 

könsstereotypa attityder och beteenden och 

förbinder sig därför att vidta eller främja 

åtgärder inklusive, där så är lämpligt, att i 

möjligaste mån se till att idrotts-, kultur- och 

fritidsanläggningar och verksamheter 

tillhandahålls och är tillgängliga på samma 

villkor för kvinnor och män, flickor och 

pojkar. 

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet 

Undertecknaren erkänner alla kvinnors och 

mäns rätt till personlig säkerhet och 

rörelsefrihet och inser att dessa rättigheter 

inte kan utövas fritt eller på lika villkor, vare 

sig i den privata eller den offentliga sfären, 

om kvinnor eller män lever i otrygghet eller 

om de känner sig otrygga. 

Trygghetsvandringar 

LokBrå 

Medborgarlöften 

Artikel 22 – Könsrelaterat våld 

Undertecknaren är medveten om att 

könsrelaterat våld, som drabbar kvinnor 

oproportionerligt hårt, är ett brott mot de 

grundläggande mänskliga rättigheterna och 

mot människors värdighet och fysiska och 

emotionella integritet. 

Handlingsplan socialnämnden 

LokBrå 

 

Artikel 23 - Människohandel 

Undertecknaren är medveten om att brottet 

människohandel, som drabbar kvinnor och 

flickor oproportionerligt hårt, är ett brott 

mot de grundläggande mänskliga 

rättigheterna och mot människors värdighet 

och fysiska och emotionella integritet. 

 

Planering och hållbar utveckling 

Artikel 24 - Hållbar utveckling 
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Undertecknaren är medveten om att 

principen om hållbar utveckling skall följas 

fullt ut när strategier för kommunens framtid 

planeras och utarbetas, vilket innebär en väl 

avvägd integration av ekonomiska, sociala, 

miljömässiga och kulturella aspekter, 

samtidigt som jämställdhet mellan kvinnor 

och män skall främjas och uppnås. 

Översiktsplanen 

Artikel 25 - Stadsplanering och lokal planering 

Undertecknaren inser vikten av att utveckla 

den fysiska planeringen, transportsystemet 

och ekonomin i kommunen och även 

politiken och planeringen i fråga om 

markanvändning, för att underlätta 

förverkligandet av rätten till jämställdhet 

mellan kvinnor och män på lokal och 

regional nivå. 

Översiktsplanen 

Artikel 26 - Rörlighet och transport 

Undertecknaren är medveten om att rörlighet 

och tillgång till transportmedel är nödvändiga 

förutsättningar för att kvinnor och män skall 

kunna utöva många av sina rättigheter, t.ex. 

rätten till arbete, utbildning, kultur och 

nödvändigt tjänster, och utföra mänga 

uppgifter och aktiviteter. Undertecknaren är 

också medveten om att en kommuns hållbara 

utveckling och framgång är i hög grad 

beroende av att det finns en effektiv, 

högkvalitativ transportinfrastruktur och 

kollektivtrafiksystem. 

Remissvar på Regional 

utvecklingsstrategi (RUS) 

Remissvar på länstransportplan 

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling 

Undertecknaren är medveten om att en 

balanserad och hållbar ekonomisk utveckling 

är nyckeln till framgång för en kommun och 

att verksamheten på detta område kan ha 

stor betydelse för att främja jämställdhet 

mellan kvinnor och män. 

Undertecknaren inser att det är nödvändigt 

att anställa fler kvinnor och i mer 

kvalificerade befattningar och dessutom att 

risken för fattigdom är särskilt hög hos 

Plan för aktiva åtgärder 

Rekryteringsstrategi 

Rekrytering till 

gymnasieutbildningar 

Näringslivsstrategi  
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kvinnor till följd av långtidsarbetslöshet och 

obetalt arbete. 

Undertecknaren förbinder sig, när det gäller 

kommunens verksamhet med anknytning till 

ekonomisk utveckling att till fullo beakta 

kvinnors och mäns behov och intressen och 

möjligheterna att främja jämställdhet och att 

vidta lämpliga åtgärder i detta syfte, till 

exempel 

• att stödja kvinnliga företagare, 

• att se till att det stöd, inbegripet 

ekonomiskt stöd, som ges till företag främjar 

jämställdhet, 

Artikel 28 - Miljö 

Undertecknaren är medveten om 

kommunens ansvar för att sträva efter en 

hög skyddsnivå och en påtaglig förbättring av 

den lokala miljökvalitén, bl.a. genom dess 

politik i fråga om avfall, buller, luftkvalitet, 

biologisk mångfald och följderna av 

klimatförändringarna. Kommunen erkänner 

kvinnors och mäns lika rätt att dra nytta av 

dess tjänster och politik på miljöområdet. 

Strategisk inriktning 2018-2019 

Rollen som reglerande instans 

Artikel 29 - Kommunen/regionen som reglerande instans 

Undertecknaren förbinder sig att i sin roll 

som reglerande instans beakta kvinnors och 

mäns särskilda behov, intressen och villkor. 

 

Vänortssamarbete och internationellt samarbete 

Artikel 30 

Undertecknaren är medveten om värdet av 

vänortssamarbete och av kommuners och 

regioners europeiska och internationella 

samarbete för att föra medborgarna närmare 

varandra och främja ömsesidigt lärande och 

förståelse tvärsöver nationsgränser. 

 

 

Bedömning 

Utifrån genomgången av CEMR-deklarationens samtliga artiklar så görs 

bedömningen att det i allt väsentligt ligger i linje med: 
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1. Redan fattade beslut (t.ex. Mångfaldspolicyn, Strategisk inriktning, 

Översiktsplanen) 

2. Lagstiftarens krav på kommunen (t.ex. diskrimineringslagen, skollagen) 

3. Arbete som redan pågår (t.ex. Jämlik hälsa, Plan för aktiva åtgärder) 

Ett antagande och undertecknande av CEMR-deklarationen innebär därför 

inget stort extraarbete. Det är däremot en hjälp i de arbeten som redan pågår så 

undertecknandet dels har en styrsignal i verksamheterna om att ett arbete för 

ökad jämställdhet är viktigt, dels utåt mot invånare och samhälle om att dessa 

principer är något som Degerfors kommun står bakom och dels möjliggör ett 

undertecknande att projektmedel kan sökas för att finansiera åtgärder inom 

jämställdhetsområdet och som är politiskt beslutade. 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 

Ulrika Lundgren 

Förvaltningschef 
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Bilaga över vilka som antagit CEMR-deklarationen i Sverige 

Namn Antal invånare Datum för 
antagande 

Alingsås  20.000 - 100.000 2010-01-01 

Älmhult  5.000 - 20.000 2007-01-29 

Alvesta  5.000 - 20.000 2014-06-17 

Älvsbyn  5.000 - 20.000 2013-10-30 

Ängelholm  20.000 - 100.000 2009-03-03 

Arjeplog  1.000 - 5.000 2013-06-24 

Arvidsjaur  1.000 - 5.000 2014-01-24 

Askersund 5.000 - 20.000 2010-11-09 

Bengtsfors 5.000 - 20.000 2009-12-14 

Berg  5.000 - 20.000 2008-01-21 

Bjurholm  1.000 - 5.000 2010-07-01 

Blekinge läns landsting (County council)  100.000 - 500.000 2015-03-30 

Boden  20.000 - 100.000 2013-08-29 

Bollebygd  5.000 - 20.000 2012-10-18 

Bollnäs  < 1.000 2013-05-02 

Borgholm  1.000 - 5.000 2009-06-09 

Borås  100.000 - 500.000 2009-12-18 

Båstad  5.000 - 20.000 2007-02-05 

Dalarna (county)  100.000 - 500.000 2009-01-01 

Dorotea  1.000 - 5.000 2011-04-27 

Enköping  20.000 - 100.000 2008-01-01 

Eskilstuna  20.000 - 100.000 2008-12-22 

Eslöv  5.000 - 20.000 2007-11-01 

Falköping  20.000 - 100.000 2007-01-24 

Falun  20.000 - 100.000 2010-03-20 

Flen  5.000 - 20.000 2009-10-05 

Gnesta  5.000 - 20.000 2013-09-30 

Gotland  20.000 - 100.000 2015-12-14 

Gällivare  5.000 - 20.000 2014-02-10 

Gävle  20.000 - 100.000 2007-09-23 

Gävleborg (county)  100.000 - 500.000 2009-03-27 

Göteborg  >500.000 2008-12-01 

Halmstad 20.000 - 100.000 2012-06-26 

Haparanda  1.000 - 5.000 2013-12-19 

Hedemora 5.000 - 20.000 2009-08-05 

Helsingborg  20.000 - 100.000 2014-01-13 

Hofors 5.000 - 20.000 2015-09-14 

Härjedalen  5.000 - 20.000 2007-01-01 

Jokkmokk 1.000 - 5.000 0000-00-00 

Jämtland (county)  100.000 - 500.000 2009-10-09 

Jönköping  100.000 - 500.000 2007-01-08 

Jönköping (county)  100.000 - 500.000 2013-06-18 

Kalix  5.000 - 20.000 2014-01-06 

Kalmar 100.000 - 500.000 2014-06-16 

Kalmar (county)  100.000 - 500.000 2014-03-07 

Karlskoga  20.000 - 100.000 2010-11-08 

Karlskrona 20.000 - 100.000 2009-04-08 

Karlstad  20.000 - 100.000 2010-01-01 

Katrineholm  20.000 - 100.000 2017-02-22 

Kiruna  5.000 - 20.000 2013-09-23 

http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=971
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=972
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=1480
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=1343
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=973
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=1398
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=1345
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=974
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=976
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=977
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=978
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=1513
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=1387
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=979
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=1326
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=981
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=980
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=975
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=1045
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=982
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=983
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=984
http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/fiche-signataire.html?lang=en&sign_id=985
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Kristianstad  20.000 - 100.000 2016-02-04 

Kristinehamn 5.000 - 20.000 2014-12-03 

Kronoberg (county)  100.000 - 500.000 2011-04-13 

Kumla 5.000 - 20.000 2009-06-30 

Kungsör  5.000 - 20.000 2010-11-16 

Lerum  20.000 - 100.000 2010-06-11 

Lessebo  5.000 - 20.000 2006-11-30 

Lilla Edet  5.000 - 20.000 2007-03-21 

Linköping  100.000 - 500.000 2010-10-27 

Ljungby 20.000 - 100.000 2009-04-28 

Ljusdal  5.000 - 20.000 2010-04-14 

Luleå  20.000 - 100.000 2014-01-24 

Lund  100.000 - 500.000 2012-10-25 

Lycksele 5.000 - 20.000 2012-12-03 

Lysekil  5.000 - 20.000 2006-11-08 

Malmö 100.000 - 500.000 2007-08-30 

Malung-Sälen  5.000 - 20.000 2009-04-29 

Mariestad  5.000 - 20.000 2008-01-01 

Mark  20.000 - 100.000 2010-06-22 

Nordanstig  5.000 - 20.000 2008-01-01 

Nordmaling  5.000 - 20.000 2008-01-01 

Norrbotten (county)  100.000 - 500.000 2009-01-01 

Norrköping  20.000 - 100.000 2016-04-05 

Norsjö 1.000 - 5.000 2007-01-08 

Nybro  5.000 - 20.000 2007-06-05 

Orebro 100.000 - 500.000 2008-12-17 

Orebro (county)  100.000 - 500.000 2009-02-10 

Ovanåker 5.000 - 20.000 2011-09-14 

Overkalix  1.000 - 5.000 2014-01-20 

Overtorneå  1.000 - 5.000 2009-10-08 

Pajala  1.000 - 5.000 0000-00-00 

Piteå  20.000 - 100.000 2009-05-11 

Robertsfors  5.000 - 20.000 2009-01-01 

Sala  20.000 - 100.000 2013-09-02 

Simrishamn 5.000 - 20.000 2009-05-25 

Skara 5.000 - 20.000 2010-01-01 

Skellefteå  20.000 - 100.000 2007-12-14 

Skåne (county)  >500.000 2008-04-29 

Skövde  20.000 - 100.000 2009-11-02 

Sollentuna  20.000 - 100.000 2011-09-30 

Solna  20.000 - 100.000 2010-01-01 

Stockholm  >500.000 2009-01-27 

Stockholm (county)  >500.000 2009-03-03 

Storfors  1.000 - 5.000 2006-12-13 

Strömsund 5.000 - 20.000 2007-01-19 

Svalöv  5.000 - 20.000 2008-09-10 

Svedala  5.000 - 20.000 2007-03-26 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  < 1.000 2006-06-16 

Söderhamn 5.000 - 20.000 2012-02-22 

Södermanland (Sörmland) (county)  >500.000 2008-08-07 

Södertälje  20.000 - 100.000 2010-03-08 

Södertörns brandförsvarsförbund  >500.000 2011-06-28 

Sölvesborg  5.000 - 20.000 2006-11-20 
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Tidaholm  5.000 - 20.000 2010-07-07 

Timrå 5.000 - 20.000 2006-11-14 

Tranemo 5.000 - 20.000 2009-10-19 

Umeå 100.000 - 500.000 2008-01-01 

Uppsala  100.000 - 500.000 2015-03-25 

Uppsala (county)  100.000 - 500.000 2008-01-01 

Vaggeryd  5.000 - 20.000 2006-12-20 

Vilhelmina 5.000 - 20.000 2014-06-23 

Vindeln  5.000 - 20.000 2010-02-22 

Vännäs  5.000 - 20.000 2010-03-16 

Värmland (county)  100.000 - 500.000 2009-06-17 

Västerbotten  100.000 - 500.000 2010-03-12 

Västervik  20.000 - 100.000 2009-10-07 

Västerås  100.000 - 500.000 2010-07-06 

Västmanland (county)  100.000 - 500.000 2006-12-11 

Västra Götaland (county)  >500.000 2008-11-10 

Växjö 20.000 - 100.000 2014-11-19 

Vårgårda  5.000 - 20.000 2007-04-04 

Östergötland  100.000 - 500.000 2014-01-01 
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CEMR – deklarationen =
EUROPEISK DEKLARATION OM
JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH
MÄN PÅ LOKAL OCH REGIONAL NIVÅ

En deklaration som uppmanar Europas 
kommuner och regioner att använda sina 
befogenheter och partnerskap för att
uppnå jämställdhet.

Upprättad och stöttad av CEMR =
Europas motsvarighet till SKL, Sveriges 
Kommuner och landsting



CEMR

CEMR, Council of European Municipalities and 
Regions, är de europeiska kommun‐ och
regionförbundens samarbetsorganisation

Deklarationen antogs av CEMR:s
generalförsamling vid möte i Innsbruck 12 maj 
2006. Deklarationen har översatts till svenska av 
Sveriges Kommuner och Landsting. 



CEMR‐deklarationen
PRINCIPER
Undertecknarna av denna deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal 
och regional nivå förklarar följande vara grundläggande principer för vårt agerande:

1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande 
rättighet
Denna rättighet skall förverkligas av kommuner och regioner inom alla deras
ansvarsområden, vilka även omfattar skyldigheten att avskaffa alla former av
diskriminering, såväl direkta som indirekta.

2. För att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män är 
det nödvändigt att bekämpa flerfaldig diskriminering och andra 
hinder
Flerfaldig diskriminering och andra hinder som har sin grund, förutom i personens
kön, i ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion
eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet,
förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, skall beaktas i
jämställdhetsarbetet.
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3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i 
beslutsprocessen är en
förutsättning för ett demokratiskt samhälle
För att rätten till jämställdhet skall förverkligas krävs att kommuner och regioner
vidtar alla lämpliga åtgärder och antar alla lämpliga strategier för att främja en
balanserad fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer i beslutsprocessen.

4. Att avskaffa stereotypa könsroller är avgörande för att uppnå 
jämställdhet
Kommuner och regioner måste stödja avskaffandet av stereotypes och hinder som
utgör grunden för kvinnors ojämlika ställning och som ger upphov till den ojämlika
värderingen av kvinnors och mäns roller på det politiska, ekonomiska, sociala och
kulturella området.
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5. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter i 
kommuner och
regioner är nödvändigt för att främja jämställdhet

Ett jämställdhetsperspektiv måste beaktas vid utformningen av politiska åtgärder,
metoder och instrument som påverkar människornas vardag – till exempel genom
“jämställdhetsintegrering” (gender mainstreaming)3 och “jämställdhetsintegrering i
budgetarbetet” (gender budgeting)4. Kvinnors erfarenheter på lokal och regional nivå,
inklusive deras levnads‐ och arbetsvillkor, skall analyseras och beaktas i detta
sammanhang.

6. Tillräckligt finansierade handlingsplaner och program är 
nödvändiga verktyg för att främja jämställdhet
Kommuner och regioner skall upprätta jämställdhetsplaner och program och tillföra
de ekonomiska och mänskliga resurser som behövs för att genomföra dem.

Dessa principer utgör grunden för artiklarna i del III nedan.



Makt, Motstånd och Jämställdhet
Härskarteknik Motstrategi Bekräftarteknik

Osynliggöra Ta plats Synliggör

Förlöjliga Ifrågasätt Respektera

Undanhålla information Korten på bordet Informera & inkludera

Dubbel bestraffning Bryt mönstret Dubbelbelöning

Påföra skuld och skam Intellektualisera Bekräfta dig själv och andra

Objektifiering Benämn det personen gör Inte objektifiera

Hot och våld Benämn det personen gör Respektera egna & andras nej

Splittring Håll ihop gruppen Gemenskap 



GENOMFÖRANDE AV 
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CEMR‐deklarationen
PRINCIPER
Undertecknarna av denna deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal 
och regional nivå förklarar följande vara grundläggande principer för vårt agerande:

1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande 
rättighet
Denna rättighet skall förverkligas av kommuner och regioner inom alla deras
ansvarsområden, vilka även omfattar skyldigheten att avskaffa alla former av
diskriminering, såväl direkta som indirekta.

2. För att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män är 
det nödvändigt att bekämpa flerfaldig diskriminering och andra 
hinder
Flerfaldig diskriminering och andra hinder som har sin grund, förutom i personens
kön, i ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion
eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet,
förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, skall beaktas i
jämställdhetsarbetet.



CEMR‐deklarationen
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i 
beslutsprocessen är en
förutsättning för ett demokratiskt samhälle
För att rätten till jämställdhet skall förverkligas krävs att kommuner och regioner
vidtar alla lämpliga åtgärder och antar alla lämpliga strategier för att främja en
balanserad fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer i beslutsprocessen.

4. Att avskaffa stereotypa könsroller är avgörande för att uppnå 
jämställdhet
Kommuner och regioner måste stödja avskaffandet av stereotypes och hinder som
utgör grunden för kvinnors ojämlika ställning och som ger upphov till den ojämlika
värderingen av kvinnors och mäns roller på det politiska, ekonomiska, sociala och
kulturella området.



CEMR‐deklarationen
5. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter i 
kommuner och
regioner är nödvändigt för att främja jämställdhet

Ett jämställdhetsperspektiv måste beaktas vid utformningen av politiska åtgärder,
metoder och instrument som påverkar människornas vardag – till exempel genom
“jämställdhetsintegrering” (gender mainstreaming)3 och “jämställdhetsintegrering i
budgetarbetet” (gender budgeting)4. Kvinnors erfarenheter på lokal och regional nivå,
inklusive deras levnads‐ och arbetsvillkor, skall analyseras och beaktas i detta
sammanhang.

6. Tillräckligt finansierade handlingsplaner och program är 
nödvändiga verktyg för att främja jämställdhet
Kommuner och regioner skall upprätta jämställdhetsplaner och program och tillföra
de ekonomiska och mänskliga resurser som behövs för att genomföra dem.

Dessa principer utgör grunden för artiklarna i del III nedan.



Modell: Kontextskalan – Jämställdhetsarbete
Hur mycket tillåts jämställdhetsarbetet att 
förändra den ojämställda organisationen?

•2

1. Inget 
jämställdhetsarbete 

2. Endast 
sidoordnat   
jämställdhetsarbete 

3. Jämställdhets‐
integrering 
light

5. organisera och 
bedriva verksamhet 
utifrån kritiskt 
perspektiv och 
kunskap om makt och 
kön och fler 
maktordningar 



Kontextens villkor 

Problem

Lösa problem

Följa upp
resultat effekter

Utvecklar lära 
‐ nya problem

Retorik ‐ Praktik

Jämställdhet Resurser

Kontext Villkor Maktordningar  Motstånd

Stödja Styra



Makt, Motstånd och Jämställdhet
Härskarteknik Motstrategi Bekräftarteknik
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Förlöjliga Ifrågasätt Respektera
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Påföra skuld och skam Intellektualisera Bekräfta dig själv och andra

Objektifiering Benämn det personen gör Inte objektifiera

Hot och våld Benämn det personen gör Respektera egna & andras nej

Splittring Håll ihop gruppen Gemenskap 
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Ojämställdhet?
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Åtgärder
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Jämställdhet:
Vision och 

styrdokument
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INLEDNING1 

 
Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå är riktad till Europas kommuner och regioner. Dessa uppmanas att 
underteckna den, att offentligt ta ställning för jämställdhetsprincipen och att inom sina 
områden fullgöra sina åtaganden enligt deklarationen.  
 
För att säkerställa att dessa åtaganden fullgörs förbinder sig varje undertecknare att 
upprätta en jämställdhetsplan där den redovisar sina prioriteringar och åtgärder samt de 
resurser som skall tilldelas för ändamålet. 
 
Vidare förbinder sig varje undertecknare att samarbeta med alla institutioner och 
organisationer inom sin kommun respektive region i syfte att främja skapandet av verklig 
jämställdhet. 
 
Deklarationen har utarbetats inom ramen för ett projekt (2005-2006) som genomfördes av  
CEMR2, tillsammans med ett stort antal samarbetspartners, som uppräknas nedan. 
Projektet stöddes av Europeiska kommissionen via dess femte handlingsprogram för 
jämställdhet. 
 

* * * * * * * * * 
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett 
omistligt värde i en demokrati. För att denna rättighet skall förverkligas är det 
nödvändigt, inte endast att den erkänns i lag, utan också att den tillämpas effektivt på alla 
områden, såväl politiska, ekonomiska och sociala som kulturella. 
 
Trots att det finns talrika exempel på formellt erkännande av jämställdhetsprincipen och 
trots att framsteg har gjorts på detta område, existerar jämställdhet ännu inte i 
verkligheten. Kvinnor och män har inte samma rättigheter i praktiken. Sociala, politiska, 
ekonomiska och kulturella skillnader finns fortfarande, till exempel löneklyftor och 
politisk underrepresentation. 
 
Dessa skillnader beror på en utbredd stereotypisering inom familjen, skolan, kulturlivet, 
medierna, arbetslivet, samhällsorganisationen… Det finns många områden där insatser 
kan göras om man använder nya metoder och genomför strukturförändringar. 
 
Kommuner och regioner, som är de politiska nivåer som står folket närmast, har de bästa 
förutsättningarna för att motverka att skillnaderna blir bestående och för att verka för ett 
jämlikt samhälle. De kan, på grund av sina befogenheter och genom samarbete med alla 
lokala aktörer, göra konkreta insatser för att främja jämställdhet. 

                                                 
1 Deklarationen antogs av CEMR:s generalförsamling vid mote i Innsbruck 12 maj 2006. Deklarationen har 
översatts till svenska av Sveriges Kommuner och Landsting. /öa/ 
2CEMR, Council of European Municipalities and Regions, är de europeiska kommun- och 
regionförbundens samarbetsorganisation 
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Vidare är subsidiaritetsprincipen särskilt betydelsefull för förverkligandet av rätten till 
jämställdhet. Denna princip gäller på alla politiska nivåer – den europeiska, den 
nationella, den regionala och den lokala. Europas kommuner och regioner har många 
olika ansvarsområden, men alla kan och måste spela en positiv roll för att främja 
jämställdhet i praktiken på olika sätt som påverkar deras invånares vardag.  
 
Det finns en nära koppling mellan subsidiaritetsprincipen och principen om kommunal 
och regional självstyrelse. Europarådets konvention om kommunal självstyrelse från 
1985, som har undertecknats och ratificerats av det stora flertalet europeiska stater, 
betonar “kommunernas rätt och möjlighet att inom lagens gränser reglera och sköta en 
väsentlig del av de offentliga angelägenheterna på eget ansvar och i den lokala 
befolkningens intresse.” Att förverkliga och främja rätten till jämställdhet måste stå i 
centrum för begreppet kommunal självstyrelse. 
 
Den lokala och regionala demokratin bör göra det möjligt för medborgarna att göra bra 
ställningstaganden när det gäller deras konkreta vardag, till exempel i fråga om boende, 
säkerhet, lokaltrafik, arbetsliv och hälsa.  
 
Om kvinnor deltar fullt ut i utvecklingen och genomförandet av den lokala och regionala 
politiken, leder detta dessutom till att deras livserfarenheter, kunnande och kreativitet 
tillvaratas.  
 
Om vi skall skapa ett samhälle byggt på jämställdhet är det nödvändigt att kommuner och 
regioner fullt ut beaktar jämställdhetsperspektivet i sin politik, sin organisation och sitt 
agerande. I dagens och morgondagens värld är verklig jämställdhet också nyckeln till 
ekonomisk och social framgång - inte endast på den europeiska eller nationella nivån, 
utan också i våra kommuner och regioner. 
 

* * * * * * * * * 
 
CEMR och dess kommitté med folkvalda kvinnor från kommuner och regioner har under 
många år gett sitt aktiva stöd till jämställdhet på lokal och regional nivå. År 2005 tog 
CEMR fram ett konkret verktyg för europeiska kommuner och regioner: ”den jämställda 
europeiska staden” (Town for equality). Genom att identifiera goda exempel från 
europeiska städer och kommuner erbjuder den jämställda europeiska staden en metodik 
för att genomföra en jämställdhetspolicy på lokal och regional nivå. Denna deklaration 
bygger på detta arbete. 
 
Kommunernas och regionernas betydelse för att främja jämställdhet slogs fast i IULA:s 
(Internationella kommunförbundets) Världsdeklaration om kvinnor i kommunal och 
regional förvaltning, som antogs 1998. Den nya världsomspännande organisationen 
United Cities och Lokal Governments har gjort jämställdhet mellan kvinnor och män till 
ett av sina huvudmål.  
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INGRESS 

 
 
Europeiska kommuners och regioners råd, CEMR, som företräder europeiska 
kommuner och regioner, i samarbete med följande samarbetspartners:  
 
Austrian Association of Cities 

National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria 

Union of Cyprus Municipalities  

Union of Towns och Communities of the Czech Republic 

Association of Finnish Lokal och Regional Authorities  

Franska sektionen av CEMR (AFCCRE) 

Tyska sektionen av CEMR (RGRE) 

Central Union of Municipalities och Communities of Greece (KEDKE) 

Hungarian National Association of Lokal Authorities (TÖOSZ) 

Italienska sektionen av CEMR (AICCRE) 

Tuscan Federation of AICCRE 

Association of Luxembourg Towns och Municipalities (SYVICOL) 

Association of Polish Cities 

Spanish Federation of Municipalities och Provinces (FEMP) 

Basque Association of Municipalities 

Federation of Municipalities och Provinces of Extremadura (FEMPEX) 

City of Vienna (Austria) 

City of Saint Jean de la Ruelle (France) 

City of Frankfurt am Main (Germany) 

City of Burguillos del Cerro (Spain) 

City of Cartagena (Spain) 

City of Sevilla (Spain) 

City of Valencia (Spain) 

Standing Committee Euro-Mediterranean Partnership of the Lokal och Regional 
Authorities (COPPEM) 

Agency of Time och Rörlighet Belfort-Montbéliard (France) 

 
Som erinrar om att Europeiska gemenskapen och Europeiska unionen bygger på 
grundläggande fri- och rättigheter, inbegripet rätten till jämställdhet mellan kvinnor och 
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män och att EU-lagstiftningen har lagt grunden för de framsteg som gjorts i Europa på 
detta område, 
 
Som erinrar om Förenta nationernas internationella människorättslagstiftning, särskilt 
Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och Konventionen om avskaffande 
av alla former av diskriminering av kvinnor, som antogs 1979, 
 
Som framhåller Europarådets viktiga bidrag till främjandet av jämställdhet och 
kommunal självstyrelse, 
 
Som noterar att en förutsättning för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män är att 
det finns en vilja att lösa följande tre komplementära uppgifter: att avskaffa direkta 
ojämlikheter, att avskaffa indirekta ojämlikheter och att skapa en politisk, rättslig och 
social miljö som stöder en proaktiv utveckling mot en demokrati där alla har lika 
möjligheter, 
 
Som beklagar att motsägelsen mellan det rättsliga erkännandet av rätten till jämställdhet 
och den faktiska praxisen består, 
 
Som konstaterar att kommuner och regioner i Europa spelar och skall spela en 
avgörande roll för sina invånare när det gäller att förverkliga rätten till jämställdhet, 
särskilt mellan kvinnor och män, inom alla ansvarsområden,  
 
Som anser att en representativ fördelning mellan kvinnor och män i beslutsprocessen och 
i ledande befattningar är nödvändig för demokrati, 
 
Som hämtar inspiration för vårt agerande särskilt från Konventionen om avskaffande 
av alla former av diskriminering av kvinnor från 1979, FN:s Beijingdeklaration och 
åtgärdsplattform från 1995 och resolutionerna som antogs vid generalförsamlingens 23:e 
extra session år 2000 (Beijing +5), Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, rådets rekommendation av december 1996 om en 
representativ fördelning mellan kvinnor och män i beslutsprocessen samt Internationella 
kommunförbundets Världsdeklaration om kvinnor i kommunal och regional förvaltning 
från 1998, 
 
Som önskar uppmärksamma den tjugofemte årsdagen av ikraftträdandet i september 
1981 av FN:s konvention om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor, 
 
har utarbetat denna europeiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och 
män på lokal och regional nivå och uppmanar Europas kommuner och regioner att 
underteckna och genomföra deklarationen. 
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DEL I 
 

PRINCIPER 
 
 
 

 
Undertecknarna av denna deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal 
och regional nivå förklarar följande vara grundläggande principer för vårt agerande: 
 
1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet  
 

Denna rättighet skall förverkligas av kommuner och regioner inom alla deras 
ansvarsområden, vilka även omfattar skyldigheten att avskaffa alla former av 
diskriminering, såväl direkta som indirekta. 

 
2. För att åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män är det nödvändigt att 

bekämpa flerfaldig diskriminering och andra hinder 
 

Flerfaldig diskriminering och andra hinder som har sin grund, förutom i personens 
kön, i ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion 
eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, skall beaktas i 
jämställdhetsarbetet. 
 

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en 
förutsättning för ett demokratiskt samhälle 

 
För att rätten till jämställdhet skall förverkligas krävs att kommuner och regioner 
vidtar alla lämpliga åtgärder och antar alla lämpliga strategier för att främja en 
balanserad fördelning mellan kvinnor och män på alla nivåer i beslutsprocessen.  

 
4. Att avskaffa stereotypa könsroller är avgörande för att uppnå jämställdhet 
 

Kommuner och regioner måste stödja avskaffandet av stereotypes och hinder som 
utgör grunden för kvinnors ojämlika ställning och som ger upphov till den ojämlika 
värderingen av kvinnors och mäns roller på det politiska, ekonomiska, sociala och 
kulturella området. 
 

5. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter i kommuner och 
regioner är nödvändigt för att främja jämställdhet 
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Ett jämställdhetsperspektiv måste beaktas vid utformningen av politiska åtgärder, 
metoder och instrument som påverkar människornas vardag – till exempel genom 
“jämställdhetsintegrering” (gender mainstreaming)3 och “jämställdhetsintegrering i 
budgetarbetet” (gender budgeting)4. Kvinnors erfarenheter på lokal och regional nivå, 
inklusive deras levnads- och arbetsvillkor, skall analyseras och beaktas i detta 
sammanhang. 

 
6. Tillräckligt finansierade handlingsplaner och program är nödvändiga verktyg 

för att främja jämställdhet 
 

Kommuner och regioner skall upprätta jämställdhetsplaner och program och tillföra 
de ekonomiska och mänskliga resurser som behövs för att genomföra dem.  

 
Dessa principer utgör grunden för artiklarna i del III nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming): I juli 1997 gav FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) följande definition 
av begreppet jämställdhetsintegrering: ”Att integrera ett jämställdhetsperspektiv innebär en process där man bedömer följderna för 
kvinnor och män av planerade åtgärder, inklusive lagstiftning, politiska åtgärder eller program, på alla nivåer inom ett visst område. 
Det handlar om en strategi för att integrera såväl kvinnors som mäns specifika frågor och erfarenheter i utformningen, 
genomförandet och uppföljningen av strategier och program på alla politiska, ekonomiska och samhälleliga områden, så att 
åtgärderna gagnar kvinnor och män lika mycket och ojämlikheten inte blir bestående. Det yttersta målet för jämställdhetsintegrering 
är att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män." 
 
4 Jämställdhetsintegrering i budgetarbetet (gender budgeting): ”Detta är an anpassning av jämställdhetsintegrering till 
budgetprocessen. Det innebär en könsrelaterad budgetprövning under vilken ett jämställdhetsperspektiv integreras på alla nivåer i 
budgetprocessen och intäkts- och utgiftsstrukturen anpassas i syfte att främja jämställdhet.” 
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DEL II 
 
 

GENOMFÖRANDE AV DEKLARATIONEN OCH ÅTAGANDEN 
ENLIGT DENNA 

 
 
 

Undertecknaren förbinder sig att vidta följande åtgärder för att genomföra 
bestämmelserna i denna deklaration: 
 
1) Varje undertecknare till denna deklaration skall, inom en rimlig tidsram (som inte 

skall överskrida två år) från dagen för undertecknandet, utarbeta och anta en 
jämställdhetsplan och skall därefter genomföra den. 
 

2) Jämställdhetsplanen skall innehålla undertecknarens mål och prioriteringar, de 
åtgärder den planerar att vidta och de resurser som skall tilldelas för att uppfylla 
deklarationen och åtaganden enligt denna. Planen skall också innehålla förslag till 
tidsramar för genomförandet. Om en undertecknare redan har antagit en 
jämställdhetsplan, skall den se över planen för att försäkra sig om att den omfattar 
alla de frågor som berörs i denna deklaration.  
 

3) Varje undertecknare skall delta i brett upplagda samråd innan den antar 
jämställdhetsplanen och skall också ge bred spridning åt planen när den väl har 
antagits. Undertecknaren skall också regelbundet offentliggöra rapporter om hur 
genomförandet fortskrider. 
 

4) Varje undertecknare skall vid behov revidera jämställdhetsplanen och skall upprätta 
en ny plan för varje efterföljande period. 
 

5) Varje undertecknare förbinder sig i princip att samarbeta med ett lämpligt 
utvärderingssystem som skall införas för att göra det möjligt att bedöma hur 
genomförandet fortskrider och ge kommuner och regioner i olika delar av Europa 
möjligheter till kunskapsutbyte om effektiva metoder för att uppnå ökad jämställdhet. 
Undertecknarna skall för detta ändamål göra sina jämställdhetsplaner och annat 
relevant offentligt material tillgängliga. 

 
6) Varje undertecknare skall informera CEMR om att den har undertecknat 

deklarationen, med uppgift om tidpunkten, samt ange en kontaktpunkt för framtida 
samarbete i samband med deklarationen. 
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DEL III 
 
 

DEMOKRATISKT ANSVAR 
 
 

Artikel 1 
 
1)  Undertecknaren inser att rätten till jämställdhet mellan kvinnor och män är en 

nödvändig förutsättning för demokrati och att ett demokratiskt samhälle inte har råd 
att avvara kvinnors färdigheter, kunskaper, erfarenhet och kreativitet. Därför skall 
undertecknaren se till att kvinnor med olika bakgrund och tillhörande olika 
åldersgrupper deltar, är representerade och medverkar på alla nivåerna i den politiska 
och offentliga beslutsprocessen i enlighet med jämställdhetsprincipen. 

 
2) Undertecknaren, såsom det demokratiskt valda organ som har ansvaret för att främja 

människornas och kommunens/regionens välfärd och i egenskap av demokratisk 
ledare för kommunen/regionen, utförare och beställare av tjänster, planerare, 
reglerande instans och arbetsgivare, förbinder sig därför att främja och verkar för att 
denna rättighet förverkligas inom alla kommunens/regionens verksamhetsområden. 

 
 

DEN POLITISKA ROLLEN 
 
 

Artikel 2 – Politisk representation 
 
1)  Undertecknaren erkänner kvinnors och mäns lika rätt att rösta och att kandidera för 

och inneha förtroendeuppdrag. 
 
2)  Undertecknaren erkänner kvinnors och mäns lika rätt att medverka vid utformningen 

och genomförandet av politiska åtgärder, inneha offentliga ämbeten och utöva alla 
offentliga funktioner på alla politiska nivåer. 

 
3)  Undertecknaren erkänner principen om en representativ könsfördelning i alla 

folkvalda och offentliga beslutande organ. 
 
4)  Undertecknaren förbinder sig att vidta alla rimliga åtgärder till stöd för ovannämnda 

rättigheter och princip, inklusive: 
 

• att uppmuntra kvinnor att skriva in sig i röstlängden, utöva sin rösträtt och 
kandidera för offentliga ämbeten 

 
• att uppmuntra politiska partier och grupper att anta och genomföra principen om 

en representativ fördelning mellan kvinnor och män 
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• att i detta syfte uppmuntra politiska partier och grupper att vidta alla lagliga 
åtgärder, inklusive att i förekommande fall införa kvoter, för att öka antalet 
kvinnor som utses till kandidater och senare väljs 

 
• att fastställa egna rutiner och uppförandenormer för att undvika att potentiella 

kandidater och folkvalda avskräcks av stereotypa beteenden och språkbruk eller 
av trakasserier 

 
• att vidta åtgärder för att göra det möjligt för folkvalda att förena privatlivet med 

yrkeslivet och offentliga uppdrag, till exempel genom att se till att tidsscheman, 
arbetsmetoder och tillgången på anhörigvård anpassas så att alla folkvalda kan 
delta fullt ut.  

 
5)  Undertecknaren förbinder sig att främja och tillämpa principen om en balanserad 

könsfördelning i de egna beslutande och rådgivande organen och i samband med 
utnämningar till befattningar i externa organ. 

 
Om fördelningen mellan kvinnor och män hos undertecknaren för närvarande inte är 
balanserad, skall undertecknaren dock tillämpa bestämmelsen ovan på ett sätt som 
inte är mindre gynnsamt för minoritetskönet än den nuvarande fördelningen. 
 

6)  Vidare åtar sig undertecknaren att se till att ingen offentlig eller politisk befattning 
som besätts genom utnämning eller val är, vare sig i princip eller i praktiken, 
förbehållen, eller betraktas som i huvudsak passande för, det ena eller andra könet på 
grund av stereotypa attityder. 

 
 

Artikel 3 – Deltagande i politik och samhällsliv 
 

1) Undertecknaren erkänner att medborgarnas rätt att delta i offentliga angelägenheter är 
en grundläggande demokratisk princip och att kvinnor och män har rätt att delta på 
lika villkor i förvaltningen av sin kommun och region och i dess offentliga liv.  

 
2) Vad gäller de olika formerna för allmänhetens deltagande i förvaltningen av de egna 

angelägenheterna, till exempel via rådgivande kommittéer, stadsdelsråd, e-deltagande 
eller gemensamma planeringar, förbinder sig undertecknaren att se till att kvinnor och 
män verkligen har möjlighet att delta på lika villkor. Om de befintliga 
deltagandeformerna inte leder till att kvinnor och män kan delta på lika villkor, 
förbinder sig undertecknaren att utveckla och pröva nya metoder.  

 
3) Undertecknaren förbinder sig att underlätta för kvinnor och män från alla 

samhällsgrupper, särskilt kvinnor och män från minoritetsgrupper som annars kanske 
skulle stå utanför, att delta aktivt i kommunens/regionens politiska och samhälleliga 
liv. 
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Artikel 4 – Offentligt ställningstagande för jämställdhet 
 
1)  Undertecknaren skall, som demokratiskt vald ledare och representant för 

kommunen/regionen och dess invånare, formellt ta ställning för principen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå och skall i det 
sammanhanget 

 
• tillkännage att denna deklaration undertecknats av undertecknaren efter att ha 

debatterats i och antagits av kommunens/regionens högsta representativa organ 
 

• förbinda sig att fullgöra sina åtaganden enligt deklarationen och regelbundet 
offentliggöra rapporter om hur genomförandet av jämställdhetsplanen fortskrider 

 
• försäkra att undertecknaren och kommunens/regionens folkvalda representanter 

skall uppfylla höga krav på uppförande när det gäller jämställdhetsfrågor. 
 
2)  Undertecknaren skall använda sitt demokratiska mandat för att uppmuntra andra 

politiska och offentliga institutioner, privata organ och civila samhällsorganisationer 
att vidta åtgärder för att säkerställa rätten till jämställdhet mellan kvinnor och män. 

 
 

Artikel 5 – Arbeta med samarbetspartners för att främja jämställdhet 
 
1) Undertecknaren förbinder sig att samarbeta med alla sina samarbetspartners, såväl 

organisationer inom den offentliga och privata sektorn som civila 
samhällsorganisationer, för att främja ökad jämställdhet på alla områden inom 
kommunen/regionen. Undertecknaren skall särskilt sträva efter att samarbeta med 
arbetsmarknadens parter i detta syfte.  

 
2) Undertecknaren skall samråda med sina samarbetsorganisationer, inklusive 

arbetsmarknadens parter, när det gäller utveckling och översyn av 
kommunens/regionens jämställdhetsplaner och andra viktiga frågor med anknytning 
till jämställdhet. 

 
 

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper 
 
1) Undertecknaren förbinder sig att bekämpa och i möjligaste mån förebygga fördomar, 

beteenden, språkbruk och bilder som har sin grund i föreställningen att det ena eller 
andra könet är överlägset eller underlägset eller i stereotypa kvinno- och mansroller. 

 
2) I detta syfte skall undertecknaren se till att kommunens/regionens egna offentliga och 

interna kommunikation överensstämmer i alla avseenden med detta åtagande och att 
de främjar positiva genusbilder och exempel. 
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3) Undertecknaren skall också, genom utbildning och på annat sätt, bidra till att 
anställda i kommunen/regionen kan identifiera och motverka stereotypa 
könsrollsmönster och beteenden. Uppförandenormerna skall också anpassas i detta 
avseende. 

 
4)  Undertecknaren skall bedriva aktiviteter och kampanjer i syfte att sprida insikten om 

att stereotypa könsrollsmönster utgör ett hinder för förverkligandet av jämställdhet 
mellan kvinnor och män. 

 
 

Artikel 7 – God förvaltning och samråd 
 
1) Undertecknaren erkänner kvinnors och mäns rätt att få sina angelägenheter 

behandlade lika, opartiskt, rättvist och inom skälig tid, inbegripet 
 

• rätten att bli hörda innan beslut som kan gå dem emot fattas, 
 

• skyldighet för myndigheten att motivera sina beslut och 
 

• rätten att få relevant information om frågor som berör dem. 
 
2)  Undertecknaren inser att kvalitén på beslutsfattandet inom alla kommunens/regionens 

ansvarsområden troligen förbättras om alla berörda parter ges tillfälle att på ett tidigt 
stadium delta i samråd och att det är nödvändigt att kvinnor och män får lika tillgång 
till relevant information och lika möjligheter att agera därefter. 

 
3)  Undertecknaren förbinder sig därför att i förekommande fall vidta följande åtgärder: 
 

• Att se till att system för informationsutbyte beaktar kvinnors och mäns behov, 
inklusive bådas behov av tillgång till informations- och kommunikationsteknik 

 
• Att i samband med samråd se till att de som annars har sämst förutsättningar att 

framföra sina synpunkter kan delta på lika villkor i samrådsprocessen och att 
tillåten positiv särbehandling tillämpas för att säkerställa att så sker 

 
• Att hålla särskilda samråd för kvinnor där så är lämpligt. 
 
 

ALLMÄN RAM FÖR JÄMSTÄLLDHET 
 
 

Artikel 8 – Allmänt åtagande 
 
1) Undertecknaren skall inom alla kommunens/regionens ansvarsområden erkänna, 

respektera och främja de rättigheter och principer som är knutna till jämställdhet 
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mellan kvinnor och män och bekämpa hinder för jämställdhet och diskriminering på 
grund av kön.  

 
2) Åtagandena enligt denna deklaration är tillämpliga på undertecknarna endast om de 

helt eller delvis faller inom ramen för undertecknarens rättsliga befogenheter. 
 
 

Artikel 9 – Jämställdhetsutredningar 
 

1) Undertecknaren förbinder sig att inom alla kommunens/regionens ansvarsområden 
låta göra jämställdhetsutredningar i enlighet med denna artikel.  

 
2) Undertecknaren förbinder sig i detta syfte att i enlighet med de egna prioriteringarna, 

resurserna och tidsramarna upprätta ett program för genomförandet av dessa 
jämställdhetsutredningar, som skall införlivas med eller beaktas i jämställdhetsplanen. 

 
3) Följande åtgärder skall i förekommande fall ingå i jämställdhetsutredningarna: 

 
• Att se över gällande politik, rutiner, praxis och modeller i syfte att bedöma om 

dessa uppvisar exempel på diskriminering, om de präglas av stereotypa 
könsrollsmönster och om de i tillräcklig utsträckning beaktar kvinnors och mäns 
särskilda behov. 

 
• Att se över tilldelningen av resurser, såväl finansiella som andra, för ovannämnda 

ändamål. 
 

• Att fastställa prioriteringar och, i förekommande fall, mål för att ta itu med de 
frågor som uppstår med anledning av dessa översyner och åstadkomma påtagliga 
förbättringar när det gäller tillhandahållandet av tjänster. 

 
• Att på ett tidigt stadium göra en konsekvensanalys av alla viktigare förslag till 

ändringar vad gäller politik, rutiner och resursfördelning, belysa deras potentiella 
följder för kvinnor och män och fatta slutgiltiga beslut mot bakgrund av denna 
analys. 

 
• Att ta hänsyn till behoven eller intressena hos dem som är utsatta för flerfaldig 

diskriminering eller andra hinder. 
 
 
 

Artikel 10 - Flerfaldig diskriminering och andra hinder 
 
1) Undertecknaren är medveten om förbudet mot diskriminering på grund av ras, 

hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller 
övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 
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2) Undertecknaren är också medveten om att många kvinnor och män trots detta förbud 

utsätts för flerfaldig diskriminering eller andra hinder, inklusive socioekonomiska 
problem, som direkt inverkar på deras möjligheter att utöva andra rättigheter som 
omnämns i denna deklaration.  

 
3) Undertecknaren förbinder sig, inom alla kommunens/regionens ansvarsområden, att 

göra allt som rimligen kan göras för att bekämpa följderna av flerfaldig 
diskriminering eller andra hinder, inbegripet 
 
• att se till att problemen med flerfaldig diskriminering och andra hinder behandlas 

i kommunens/regionens jämställdhetsplan och jämställdhetsutredningar 
 
• att se till att frågor kring flerfaldig diskriminering eller andra hinder beaktas när 

åtgärder vidtas enligt andra artiklar i denna deklaration 
 
• att organisera upplysningkampanjer för att bekämpa stereotyper och främja 

likabehandling för de kvinnor och män som är utsatta för flerfaldig diskriminering 
eller andra hinder 

 
• att vidta särskilda åtgärder för att tillgodose invandrade kvinnors och mäns 

särskilda behov. 
 
 

ARBETSGIVARROLLEN 
 
 

Artikel 11 
 
1)  I sin roll som arbetsgivare erkänner undertecknaren rätten till jämställdhet mellan 

kvinnor och män när det gäller alla aspekter av anställning, inklusive 
arbetsorganisation och arbetsförhållanden. 

 
2)  Undertecknaren erkänner rätten för de anställda att förena yrkeslivet med 

samhällslivet och privatlivet och rätten till värdighet och säkerhet på arbetsplatsen. 
 
3) Undertecknaren förbinder sig att vidta alla rimliga åtgärder, inklusive positiv 

särbehandling inom ramen för kommunens/regionens rättsliga befogenheter, till stöd 
för ovan nämnda rättigheter. 

 
4)  De åtgärder som avses i punkt 3 omfattar bl.a. följande: 
 

a)  Att göra en översyn av de riktlinjer och rutiner som gäller för anställning inom 
kommunen/regionen och att utveckla och genomföra anställningsavsnittet i 
jämställdhetsplanen i syfte att förebygga ojämlikhet inom en rimlig tidsperiod 
med avseende på bl.a. 
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• lika lön, inklusive lika lön för likvärdigt arbete  

 
• rutiner för översyn av löner, avlöningsförmåner, lönesystem och pensioner 

 
• åtgärder för att säkerställa att det finns ett rättvist, tydligt och öppet system för 

befordran och karriärutveckling 
 
• åtgärder för att säkerställa en balanserad fördelning mellan kvinnor och män 

på alla nivåer och särskilt för att rätta till eventuella obalanser på högre 
chefsnivå 

 
• åtgärder för att komma till rätta med arbetssegregering på grund av kön och 

för att uppmuntra de anställda att pröva på icke-traditionella yrken 
 

• åtgärder för att säkerställa att det finns rättvisa rekryteringsrutiner 
 
• åtgärder för att säkerställa skäliga, sunda och säkra arbetsförhållanden 

 
• rutiner för samråd med de anställda och deras fackföreningar för att 

säkerställa att det finns en balanserad fördelning mellan kvinnor och män i 
varje samråds- eller förhandlingsorgan, 

 
b)  Att bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatsen genom att tydligt klargöra att 

ett sådant beteende är oacceptabelt, stödja offren, införa och tillämpa en klar och 
tydlig policy gentemot förövarna och sprida kunskap om denna fråga, 

 
c)  Att sträva efter att arbetsstyrkan på alla nivåer inom organisationen speglar den 

sociala, ekonomiska och kulturella mångfalden bland kommunens/regionens 
invånare, 

 
d)  Att underlätta för de anställda att förena yrkeslivet med privatlivet och 

samhällslivet genom att 
 

• införa bestämmelser som i förekommande fall tillåter anpassning av de anställdas 
arbetstid och stödåtgärder för deras anhöriga, 

 
• uppmuntra män att utnyttja sin rätt till ledighet för vård av anhöriga. 
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UPPHANDLING AV VAROR OCH TJÄNSTER 

 
 

Artikel 12 
 
1) Undertecknaren är medveten om att kommunen/regionen har ansvar för att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män när den fullgör sina uppgifter och skyldigheter i 
samband med upphandling av varor och tjänster, inklusive kontrakt om 
varuleveranser, tillhandahållande av tjänster eller byggentreprenader.  

 
2) Undertecknaren inser att detta ansvar är särskilt viktigt när kommunen/regionen har 

för avsikt att lägga ut en viktig tjänst till allmänheten, som undertecknaren enligt lag 
är ansvarig för, på entreprenad till ett annat rättssubjekt. I sådana fall skall 
undertecknaren se till att rättssubjektet som tilldelas kontraktet (oavsett ägandeform) 
har samma ansvar för att säkerställa eller främja jämställdhet som undertecknaren 
skulle ha haft om kommunen/regionen själv hade tillhandahållit tjänsten. 
 

3) Undertecknaren förbinder sig också att genomföra följande åtgärder, där så anses 
lämpligt: 

 
a) att för varje viktigare kontrakt som kommunen/regionen avser att ingå beakta 

jämställdhetsaspekterna och de lagliga möjligheterna som finns att främja 
jämställdhet, 

 
b) att se till att kontraktsvillkoren beaktar de jämställdhetsmål som uppställts för 

kontraktet, 
 
c) att se till att dessa mål beaktas och avspeglas även i övriga kontraktsvillkor, 
 
d) att utnyttja sina befogenheter enligt EU:s upphandlingslagstiftning för att ställa 

krav på sociala hänsyn som villkor för fullgörande av kontraktet, 
 
e) att se till att de medarbetare eller konsulter som har ansvar för upphandling och 

kontrakt avseende externa tjänster är medvetna om jämställdhetsaspekten i arbete, 
bl.a. genom lämplig utbildning, 

 
f) att se till att huvudkontraktet innehåller krav på att även underleverantörer skall 

uppfylla skyldigheten att främja jämställdhet. 
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ROLLEN SOM TJÄNSTELEVERANTÖR 

 
 

Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande 
 
1)  Undertecknaren erkänner allas rätt till utbildning och erkänner också allas rätt till 

tillgång till yrkesutbildning och vidareutbildning. Undertecknaren är medveten om 
utbildningens avgörande roll i alla livets skeden när det gäller att skapa lika 
möjligheter för alla, förmedla grundläggande kunskaper och färdigheter för både livet 
och arbetslivet och ge nya möjligheter till yrkesutveckling. 

 
2)  Undertecknaren förbinder sig inom alla kommunens/regionens ansvarsområden att 

garantera eller främja lika tillgång till utbildning, yrkesutbildning och 
vidareutbildning för kvinnor och män, flickor och pojkar.  

 
3)  Undertecknaren är medveten om att det är nödvändigt att avskaffa stereotypa 

uppfattningar om kvinno- och mansroller i alla former av utbildning. Undertecknaren 
förbinder sig att i detta syfte vidta eller främja följande åtgärder, alltefter 
omständigheterna: 

 
• Att se över läromedel, utbildningsprogram för skolan och andra 

utbildningsinrättningar och undervisningsmetoder för att försäkra sig om att de 
motverkar stereotypa attityder och beteenden. 

 
• Att genomföra särskilda insatser för att uppmuntra icke-traditionella karriärval. 

 
• Att i undervisningen i samhällsorienterade ämnen ta med moment som betonar 

vikten av att kvinnor och män deltar i den demokratiska processen på lika villkor. 
 
4)  Undertecknaren är medveten om att skolans och andra utbildningsinrättningars 

ledning och förvaltning utgör viktiga modeller för barn och ungdomar. 
Undertecknaren förbinder sig därför att främja en balanserad fördelning mellan 
kvinnor och män på alla nivåer av skolans ledning och förvaltning.  

 
 

Artikel 14 - Hälsa 
 
1) Undertecknaren erkänner allas rätt att åtnjuta god fysisk och mental hälsa och slår fast 

att tillgång till högkvalitativ hälso- och sjukvård och förebyggande hälsovård för 
kvinnor och män är en förutsättning för förverkligandet av denna rättighet. 

 
2)  Undertecknaren är medveten om att hälso- och sjukvården måste ta hänsyn till 

kvinnors och mäns olika behov för att säkerställa att de har lika möjligheter att åtnjuta 
god hälsa. Undertecknaren inser också att dessa behov inte endast beror på biologiska 
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skillnader, utan också på skillnader i levnads- och arbetsförhållanden och på 
stereotypa attityder och antaganden. 

 
3)  Undertecknaren förbinder sig att göra allt som rimligen kan göras, inom ramen för 

kommunens/regionens ansvarsområden, for att verka för och säkerställa att invånarna 
åtnjuter högsta möjliga hälsonivå.  Undertecknaren förbinder sig att i detta syfte vidta 
eller främja följande åtgärder, alltefter omständigheterna: 
 
• Att tillämpa ett genusperspektiv på planeringen, finansieringen och 

tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster. 
 
• Att se till att hänsyn tas i samband med friskvårdsaktiviteter, inklusive sådana 

som har till syfte att stimulera till en sund diet och betonar vikten av motion, till 
kvinnors och mäns olika behov och attityder.  

 
• Att se till att vårdpersonal, inklusive de som arbetar inom friskvården, är 

medvetna om hur könstillhörighet påverkar hälso- och sjukvården och tar hänsyn 
till kvinnors och mäns olika erfarenheter av sådan vård. 

 
• Att se till att kvinnor och män har tillgång till korrekt hälsoinformation. 

 
 

Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster 
 

1)  Undertecknaren erkänner att alla har rätt till nödvändiga sociala tjänster och till 
socialbidrag vid nöd. 

 
2)  Undertecknaren är medveten om att kvinnor och män har olika behov som kan bero 

på skillnader i deras social och ekonomiska förhållanden och andra faktorer. För att se 
till att kvinnor och män har lika tillgång till social omsorg och sociala tjänster 
kommer undertecknaren därför att vidta alla rimliga åtgärder i syfte att 

 
• tillämpa ett genusperspektiv på planeringen, finansieringen och tillhandahållandet 

av hälso- och sjukvårdstjänster, 
 

• se till att de som arbetar med social omsorg och sociala tjänster är medvetna om 
hur könstillhörighet påverkar hälso- och sjukvården och tar hänsyn till kvinnors 
och mäns olika erfarenheter av sådan vård. 

 
 

Artikel 16 - Barnomsorg 
 
1) Undertecknaren är medveten om hur viktigt det är med högkvalitativ barnomsorg till 

en rimlig kostnad, som är tillgänglig för alla föräldrar och vårdare oavsett deras 
ekonomiska situation, för att främja verklig jämställdhet mellan kvinnor och män och 
göra det möjligt för dem att förena arbetet med sina privata och offentliga liv. 
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Undertecknaren är också medveten om hur viktig sådan barnomsorg är för invånarnas 
och hela samhället ekonomiska och sociala liv. 

 
2) Undertecknaren förbinder sig att prioritera tillhandahållandet och främjandet av sådan 

barnomsorg, antingen direkt eller genom andra utförare. Undertecknaren förbinder sig 
också att stimulera andra att tillhandahålla sådan barnomsorg och även uppmuntra 
lokala arbetsgivare att tillhandahålla eller stödja barnomsorg.  

 
3) Undertecknaren är också medveten om att ansvaret för barnuppfostran måste delas 

mellan män och kvinnor och samhället som helhet och förbinder sig att motverka den 
könsstereotypa uppfattningen att kvinnorna har huvudansvaret för barnen. 

 
 

Artikel 17 – Vård av andra anhöriga 
 

1) Undertecknaren är medveten om att kvinnor och män har ansvar för att vårda andra 
anhöriga än barn och att detta ansvar kan påverka deras möjligheter att delta fullt ut i 
det ekonomiska och sociala livet. 

 
2) Undertecknaren är dessutom medveten om att det i oproportionerlig grad blir kvinnor 

som får ta detta vårdansvar, vilket således utgör ett hinder för jämställdhet mellan 
kvinnor och män. 

 
3) Undertecknaren åtar sig att motverka denna ojämlikhet genom att, alltefter 

omständigheterna, 
 

• prioritera tillhandahållandet och främjandet av högkvalitativ anhörigvård till en 
rimlig kostnad, antingen direkt eller genom andra utförare,  

 
• ge stöd till och förbättra möjligheterna för dem som lider av social isolering till 

följd av sitt vårdansvar, 
 

• motverka den stereotypa uppfattningen att det i första hand är kvinnorna som har 
ansvaret för att vårda anhöriga. 

 
 

Artikel 18 – Social integration 
 

1)  Undertecknaren är medveten om att alla har rätt till skydd mot fattigdom och social 
utslagning och dessutom att kvinnor i allmänhet löper större risk att drabbas av social 
utslagning eftersom de har mindre tillgång till resurser, varor, tjänster och möjligheter 
än män. 

 
2)  Undertecknaren förbinder sig därför att inom alla kommunens/regionens 

verksamheter och i samarbete med arbetsmarknadens parter vidta åtgärder inom 
ramen för en samordnad strategi för att 
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• skapa förutsättningar för att alla som drabbats eller riskerar att drabbas av social 

utslagning eller fattigdom får tillgång till arbete, bostad, utbildning, kultur, 
informations- och kommunikationsteknik och social och medicinsk hjälp, 

 
• erkänna socialt utslagna kvinnors särskilda behov och situation, 

 
• främja integrationen av invandrare, såväl kvinnor som män, med beaktande av 

deras särskilda behov. 
 
 

Artikel 19 - Bostäder 
 
1)  Undertecknaren erkänner rätten till bostad och slår fast att tillgång till en bostad av 

god kvalitet är ett av människans mest grundläggande behov och avgörande för 
individens och hans eller hennes familjs välfärd.  

 
2)  Undertecknaren är också medveten om att kvinnor och män ofta har specifika och 

olika behov när det gäller bostäder som måste beaktas fullt ut, inklusive följande 
omständigheter: 

 
a)  Kvinnor har i regel lägre inkomst och mindre resurser än män och behöver därför 

bostäder som de har råd med. 
 
b)  Kvinnor är ensamma familjeförsörjare i de flesta familjer med en ensamstående 

förälder och behöver därför tillgång till ett subventionerat boende. 
 
c)  Sårbara män är ofta överrepresenterade bland de hemlösa. 

 
3)  Undertecknaren förbinder sig därför att, i förekommande fall, 
 

a)  säkerställa eller främja tillgång för alla till bostäder som är tillräckligt stora och av 
godtagbar standard i en bra livsmiljö med grundläggande samhällsservice i 
närheten, 

 
b)  vidta åtgärder för att förebygga hemlöshet, bl.a. att hjälpa de hemlösa i enlighet 

med deras behov och sårbarhet och med principen om icke-diskriminering, 
 
c)  medverka, inom ramen för kommunens/regionens befogenheter, till att göra 

bostadspriserna överkomliga för människor med små resurser. 
 
4)  Undertecknaren förbinder sig också att säkerställa eller främja kvinnors och mäns lika 

rätt att hyra, äga eller på annat sätt vara innehavare av sin bostad och dessutom att i 
detta syfte utnyttja sina befogenheter eller inflytande för att se till att kvinnor har lika 
tillgång till bostadslån och andra former av ekonomiskt bistånd och krediter för 
bostadsändamål. 
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Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid 
 
1)  Undertecknaren erkänner allas rätt att delta i kulturlivet och njuta av konsten. 
 
2)  Undertecknaren erkänner också idrottens bidrag till samhällslivet och till 

förverkligandet av rätten till hälsa enligt artikel 14. Undertecknaren erkänner också 
att kvinnor och män har rätt till lika tillgång till kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter 
och anläggningar. 

 
3) Undertecknaren är medveten om att kvinnor och män kan ha olika erfarenheter och 

intressen när det gäller kultur, idrott och fritid och att dessa kan bero på 
könsstereotypa attityder och beteenden och förbinder sig därför att vidta eller främja 
åtgärder inklusive, där så är lämpligt,  

 
• att i möjligaste mån se till att idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar och 

verksamheter tillhandahålls och är tillgängliga på samma villkor för kvinnor och 
män, flickor och pojkar, 

 
• att uppmuntra kvinnor och män, pojkar och flickor att delta på lika villkor i idrott 

och kulturaktiviteter, även sådana som traditionellt betraktas som övervägande 
"kvinnliga" eller "manliga", 

 
• att uppmuntra konstnärer och kultur- och idrottsföreningar att främja kultur- och 

idrottsaktiviteter som utmanar en stereotyp syn på kvinnor och män, 
 

• att uppmuntra folkbiblioteken att utmana stereotypa könsrollsmönster när det 
gäller deras utbud av böcker och andra material och i deras reklamverksamhet. 

 
 

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet 
 
1) Undertecknaren erkänner alla kvinnors och mäns rätt till personlig säkerhet och 

rörelsefrihet och inser att dessa rättigheter inte kan utövas fritt eller på lika villkor, 
vare sig i den privata eller den offentliga sfären, om kvinnor eller män lever i 
otrygghet eller om de känner sig otrygga. 

 
2) Undertecknaren är också medveten om att kvinnor och män, delvis på grund av olika 

skyldigheter eller livsstilar, ofta drabbas av olika otrygghetsproblem, som behöver 
åtgärdas.  

 
3) Undertecknaren förbinder sig därför 
 

(a) att i ett könsperspektiv analysera statistiken om omfattningen av och mönstren i 
incidenter (inklusive allvarliga brott mot individen) som påverkar kvinnors och 
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mäns säkerhet eller trygghet och i förekommande fall att mäta nivån på och 
karaktären av rädslan för brott eller andra orsaker till otrygghet, 

 
(b) att utarbeta och genomföra strategier, program och insatser, inklusive vissa 

förbättringar av tillståndet i eller utformningen av den lokala miljön (t.ex. vad 
gäller bytespunkter, bilparkeringar, gatubelysning) eller av polisbevakning och 
relaterade tjänster, att öka kvinnors och mäns säkerhet och trygghet och att söka 
minska deras respektive upplevelser av bristande säkerhet och trygghet. 

 
 

Artikel 22 – Könsrelaterat våld 
 

1) Undertecknaren är medveten om att könsrelaterat våld, som drabbar kvinnor 
oproportionerligt hårt, är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och 
mot människors värdighet och fysiska och emotionella integritet.  

 
2) Undertecknaren är medveten om att könsrelaterat våld uppstår på grund av förövarens 

uppfattning, mot bakgrund av de ojämlika maktförhållandena, att det ena könet är 
överlägset det andra. 

 
3) Undertecknaren förbinder sig därför att införa och stärka program och insatser mot 

könsrelaterat våld, inklusive  
 

• att inrätta eller stödja särskilda stödstrukturer för offren, 
 
• att informera allmänheten, på vart och ett av de mest frekventa lokala språken, om 

den hjälp som finns att få i området,  
 
• att se till att specialistteam har fått utbildning i att identifiera och stödja offren, 
 
• att se till att de berörda myndigheterna, t.ex. polisen, hälso- och 

sjukvårdsmyndigheterna och bostadsmyndigheterna, är effektivt samordnade, 
 
• att främja upplysningskampanjer och utbildningsprogram riktade till potentiella 

och verkliga offer och förövare. 
 
 

Artikel 23 - Människohandel 
 
1)  Undertecknaren är medveten om att brottet människohandel, som drabbar kvinnor 

och flickor oproportionerligt hårt, är ett brott mot de grundläggande mänskliga 
rättigheterna och mot människors värdighet och fysiska och emotionella integritet. 

 
 
2)  Undertecknaren förbinder sig att införa och stärka program och insatser för att 

förebygga människohandel, inklusive, i förekommande fall, 
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• upplysningskampanjer, 

 
• utbildningsprogram för specialistteam som har till uppgift att identifiera och 

stödja offren, 
 

• åtgärder för att minska efterfrågan, 
 

• lämpliga åtgärder för att hjälpa offren, inklusive medicinsk behandling, fullgoda 
och trygga bostäder och tolkning. 

 
 

PLANERING OCH HÅLLBAR UTVECKLING 
 
 

Artikel 24 - Hållbar utveckling 
 
1) Undertecknaren är medveten om att principen om hållbar utveckling skall följas fullt 

ut när strategier för kommunens/regionens framtid planeras och utarbetas, vilket 
innebär en väl avvägd integration av ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
kulturella aspekter, samtidigt som jämställdhet mellan kvinnor och män skall främjas 
och uppnås.  

 
2) Undertecknaren förbinder sig därför att beakta principen om jämställdhet mellan 

kvinnor och män som en grundläggande dimension vid planeringen och utvecklingen 
av strategier för en hållbar utveckling av kommunen/regionen. 

 
 

Artikel 25 - Stadsplanering och lokal planering 
 
1) Undertecknaren inser vikten av att utveckla den fysiska planeringen, 

transportsystemet och ekonomin i kommunen/regionen och även politiken och 
planeringen i fråga om markanvändning, för att underlätta förverkligandet av rätten 
till jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.  

 
2) Undertecknaren förbinder sig, när ovannämnda politik och planering utformas, antas 

och genomförs, att se till att 
 

• behovet av att främja verklig jämställdhet i alla livets aspekter i 
kommunen/regionen beaktas fullt ut, 

 
• kvinnors och mäns särskilda behov, t.ex. när det gäller arbetslivet, tillgång till 

kultur, utbildning och ansvar för familjen, enligt vad som framgår av lokala och 
andra uppgifter, inklusive kommunens/regionens jämställdhetsutredningar, 
beaktas fullt ut, 
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• väl genomtänkta planer antas som beaktar kvinnors och mäns särskilda behov. 
 
 

Artikel 26 - Rörlighet och transport 
 

1) Undertecknaren är medveten om att rörlighet och tillgång till transportmedel är 
nödvändiga förutsättningar för att kvinnor och män skall kunna utöva många av 
sina rättigheter, t.ex. rätten till arbete, utbildning, kultur och nödvändigt tjänster, 
och utföra mänga uppgifter och aktiviteter. Undertecknaren är också medveten 
om att en kommuns eller regions hållbara utveckling och framgång är i hög grad 
beroende av att det finns en effektiv, högkvalitativ transportinfrastruktur och 
kollektivtrafiksystem. 

 
2) Undertecknaren är också medveten om att kvinnor och män ofta har olika behov 

och olika vanor när det gäller rörlighet och transport på grund av sådana faktorer 
som inkomst, vårdansvar eller arbetstider och följaktligen att kvinnor i många fall 
använder kollektivtrafiken mer än män. 

 
3) Undertecknaren förbinder sig därför 

 
a)  att beakta rörlighetsbehoven och transportvanorna hos kvinnor och män, med 

hänsyn tagen till om de bor i städer eller på landsbygden, 
 
b)  att se till att de trafiktjänster som invånarna i kommunen/regionen har tillgång till 

bidrar till att tillgodose kvinnornas och männens särskilda och gemensamma 
behov och förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män. 

 
4) Undertecknaren förbinder sig också att främja en gradvis förbättring av 

kollektivtrafiken i kommunen/regionen, bl.a. genom intermodala förbindelser, för 
att tillgodose kvinnornas och männens särskilda och gemensamma behov av 
reguljär, säker och tillgänglig trafik till en rimlig kostnad och bidra till hållbar 
utveckling. 

 
 

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling 
 
1)  Undertecknaren är medveten om att en balanserad och hållbar ekonomisk utveckling 

är nyckeln till framgång för en kommun eller region och att verksamheten på detta 
område kan ha stor betydelse för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. 

 
2)  Undertecknaren inser att det är nödvändigt att anställa fler kvinnor och i mer 

kvalificerade befattningar och dessutom att risken för fattigdom är särskilt hög hos 
kvinnor till följd av lånngtidsarbetslöshet och obetalt arbete. 

 
3)  Undertecknaren förbinder sig, när det gäller kommunens/regionens verksamhet med 

anknytning till ekonomisk utveckling att till fullo beakta kvinnors och mäns behov 
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och intressen och möjligheterna att främja jämställdhet och att vidta lämpliga åtgärder 
i detta syfte, till exempel 

 
• att stödja kvinnliga företagare, 
 
• att se till att det stöd, inbegripet ekonomiskt stöd, som ges till företag främjar 

jämställdhet, 
 
• att uppmuntra kvinnliga praktikanter att skaffa sig färdigheter och behörighet för 

yrken som traditionellt ansetts som “manliga” och vice versa, 
 
• att uppmuntra arbetsgivarna att rekrytera kvinnliga lärlingar och praktikanter med 

kompetenser som traditionellt ansetts som “manliga” och vice versa. 
 
 

Artikel 28 - Miljö 
 
1) Undertecknaren är medveten om kommunens/regionens ansvar för att sträva efter en 

hög skyddsnivå och en påtaglig förbättring av den lokala miljökvalitén, bl.a. genom 
dess politik i fråga om avfall, buller, luftkvalitet, biologisk mångfald och följderna av 
klimatförändringarna. Kommunen/regionen erkänner kvinnors och mäns lika rätt att 
dra nytta av dess tjänster och politik på miljöområdet. 

 
2) Undertecknaren är medveten om att kvinnor och män har olika livsstilar på många 

platser och att det kan finnas skillnader mellan dem när det gäller att utnyttja lokala 
tjänster och allmänna eller öppna platser eller när det gäller de miljöproblem som de 
har att brottas med. 

 
3) Undertecknaren förbinder sig därför vid uformningen av kommunens/regionens 

politik och tjänster på miljöområdet att ta samma hänsyn till både kvinnornas och 
männens särskilda behov och livsstilar och att även beakta principen om solidaritet 
mellan generationerna. 

 
 

ROLLEN SOM REGLERANDE INSTANS 
 
 

Artikel 29 - Kommunen/regionen som reglerande instans  
 

1) Inom ramen för sina uppgifter och befogenheter som reglerande instans för vissa 
verksamhetsområden inom kommunen/regionen erkänner undertecknaren den viktiga 
roll som spelas av effektiva regleringar och konsumentskydd för att värna om 
invånarnas säkerhet och välfärd och är medveten om att de reglerade verksamheterna 
kan påverka kvinnor och män på olika sätt. 
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2) Undertecknaren förbinder sig att i sin roll som reglerande instans beakta kvinnors och 
mäns särskilda behov, intressen och villkor. 

 
 

VÄNORTSSAMARBETE OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE 
 
 

Artikel 30 
 

1) Undertecknaren är medveten om värdet av vänortssamarbete och av kommuners och 
regioners europeiska och internationella samarbete för att föra medborgarna närmare 
varandra och främja ömsesidigt lärande och förståelse tvärsöver nationsgränser. 

 
2) Undertecknaren förbinder sig att inom ramen för vänortssamarbetet och det 

europeiska och internationella samarbetet 
 

• se till att kvinnor och män med olika bakgrund deltar i dessa aktiviteter på 
samma villkor, 

 
• utnyttja vänortssamarbetet och europeiska och internationella partnerskap som 

en plattform för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande när det gäller 
jämställdhetsfrågor, 

 
• integrera ett jämställdhetsperspektiv i det decentraliserade samarbetet. 
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Handläggare  

Max Tolf  
Tel: 0586-482 34   
E-post: max.tolf@degerfors.se 

Mottagare 

 Kommunstyrelsen 

Antagande av CEMR-deklarationen om jämställdhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige  
 

1. att anta CEMR- deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå. 

Ärendet 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt 
värde i en demokrati. För att denna rättighet skall förverkligas är det nödvändigt, inte endast att 
den erkänns i lag, utan också att den tillämpas effektivt på alla områden, såväl politiska, 
ekonomiska och sociala som kulturella. Trots att det finns talrika exempel på formellt 
erkännande av jämställdhetsprincipen och trots att framsteg har gjorts på detta område, 
existerar jämställdhet ännu inte i verkligheten. Kvinnor och män har inte samma rättigheter i 
praktiken. Sociala, politiska, ekonomiska och kulturella skillnader finns fortfarande, till exempel 
löneklyftor och politisk underrepresentation. 
 
Ett samhälle byggt på jämställdhet innebär att det är nödvändigt att kommuner och regioner 
fullt ut beaktar jämställdhetsperspektivet i sin politik, sin organisation och sitt agerande. I 
dagens och morgondagens värld är verklig jämställdhet också nyckeln till ekonomisk och social 
framgång – inte endast på den europeiska eller nationella nivån, utan också i våra kommuner 
och regioner. 
 
Den lokala och regionala demokratin bör göra det möjligt för medborgarna att göra bra 
ställningstaganden när det gäller deras konkreta vardag, till exempel i fråga om boende, 
säkerhet, lokaltrafik, arbetsliv och hälsa. 
Om kvinnor deltar fullt ut i utvecklingen och genomförandet av den lokala och regionala 
politiken, leder detta dessutom till att deras livserfarenheter, kunnande och kreativitet 
tillvaratas. 
 
CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner att integrera jämställdhetsperspektivet i det 
politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Deklarationen är omfattande och 
genomförandet behöver ske stegvis och integrerat med Degerfors strategiska plan och dess 
målområden. 
 
En förutsättning för att kommuner ska kunna få del av olika utvecklingsstöd inom 
jämställdhetsområdet är att kommunen antagit CEMR deklarationen.  
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Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 16 november 2013 

 Bilaga: CEMR-deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå 

 
Bakgrund  
CEMR-deklarationen om jämställdhet (Council of European Municipalities and Regions) är en 
europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå.  
 
En deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner att använda sina befogenheter 
och partnerskap för att uppnå jämställdhet. 
 
 
 
 
Max Tolf 
Ekonomichef 
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§ 31 Dnr 00027-2016  

Antagande av näringslivsstrategi 2018-2022 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Näringslivsstrategin för 2018-2022 antas.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Beslut om ev. medverkan i Business Region Örebro avvaktas till dess att 
pågående utvärdering och kontakter rörande kommunens medverkan 
slutförts. 

2. Företagens lönsamhet läggs till som en styrka i SWOT-analysen.  

Sammanfattning av ärendet 
I motionen med diarienummer 00027-2016 påpekar motionären vikten av 
åtgärder för att utveckla kommunens näringslivsarbete. Vid behandling av 
motionen i KS i mars 2017 beslutades att  

Kommunens näringslivsstrategi skulle uppdateras. 

En eventuell medverkan i Business Region Örebro ska föregås av utvärdering 
av effekter samt samtal och kontakter runt förutsättningarna för medverkan. 

Näringslivskontoret har arbetat fram ett förslag till Näringslivsstrategi som 
kommunstyrelsen förslås besluta om. 

Näringslivskontoret har under hösten haft en rad kontakter runt samverkan i 
Business Region Örebro.  

Yrkanden 
Anita Bohlin Neuman yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med 
följande tillägg: ”Företagens lönsamhet läggs till som en styrka i SWOT-
analysen.” 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-04 

Degerfors kommuns näringslivsstrategi 2018-2022, 2018-01-04 

Skickas till 
Näringslivschef 
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on för Degerfors kommun
Degerfors – en lättbodd kommun med 
goda och hållbara livsvillkor!

Prioriterade målområden
•	 Attraktivitet
•	 Kvalitet i verksamhet och service
•	 Integration

DEGERFORS
MER ÄN STÅL OCH FOTBOLL

VÄLKOMMEN TILL DEGERFORS

Kommunalt näringslivsarbete
I	kommunen	finns	idag	runt	550	företag.		Vi	har	en	stark	koncentration	av	företag	som	
arbetar	med	högteknologisk	metallbearbetning.	Dryga	30%	av	kommunens		runt	3	000	
arbetstillfällen	finns	inom	tillverkningsindustrin.	Dessa	siffror	visar	tydligt	att	det	är	av	
stor	vikt	att	vi	arbetar	för	ett	diversifierat	näringsliv.	

Näringslivskontorets ansvarsområden är bland annat
•	 Kommunikation	och	information	till	kommunens	företag.
•	 Företagslots.
•	 Etableringsfrågor.
•	 Handelsutveckling.
•	 Turismutveckling.

KS 27-2016



Bakgrund

Vid	en	analys	av	undersökningar	och	intervjuer	genomförda	av	Svenskt	näringsliv	och	
kommunen	är	det	tre	områden	som	företagarna	lyfter	som	extra	viktiga	för	näringslivet	
i kommunen:

•	 Ökad	attraktionskraft	-	Ett	sätt	att	attrahera	kvalificerad	arbetskraft	och	
						nyetableringar	till	kommunen.	
•	 Ökad	dialog	-	Att	näringslivet	blir	en	aktiv	part	i	utvecklingen	och	att	
						kommunikationen	med	kommunen	utökas.	Ökad	samverkan	skola-näringsliv.
•	 Infrastruktur	-	Vikten	av	goda	kommunikationer	och	bredbandsutbyggnad.

Några	ytterligare	utmaningar	som	företagen	pekar	särskilt	på	är
-	Finansiering	av	investeringar.	
-	Kompetensförsörjning.
-	Tillgång	till	attraktiva	bostäder.

SWOT-analys

Utifrån	ovanstående	nuläge	har	näringslivsavdelningen	tagit	fram	en	strategi	för	sitt	
arbete	som	grundas	på	visionen	och	de	prioriterade	målområdena.	Det	är	viktigt	att	
betona	att	strategin	förutsätter	ett	samspel	mellan	olika	kommunala	förvaltningar	och	
med	det	privata	näringslivet.
 
Många	av	de	insatser	som	kommunerna	kan	göra	för	att	förbättra	företagsklimatet	
handlar	inte	om	stora	ekonomiska	investeringar,	utan	om	träget	politiskt	och	
praktiskt	arbete	och	om	mänskliga	egenskaper	som	vilja,	engagemang,	
motivation	och	mod.

Styrkor
Geografiskt	läge
Infrastruktur
Kostnadsläge 
Närhet/tillgänglighet
Naturen

Svagheter
Lågt	nyföretagande
Hög	branschkoncentration
Handelsindex
Genomfartstrafiken
Bilden av Degerfors

Hot
Konjukturen
Utflyttning

Möjligheter
Attraktiva	boendemiljöer
Attraktiv	mark	för	industri	och	handel
Inflyttning
Företagsetablering
Diversifierat	företagande

DEGERFORS
MER ÄN STÅL OCH FOTBOLL

VÄLKOMMEN TILL DEGERFORS

KS 27-2016



DEGERFORS
MER ÄN STÅL OCH FOTBOLL

VÄLKOMMEN TILL DEGERFORS

Strategiska mål
•	 Fler	arbetstillfällen	och	ökad	sysselsättning.
•	 Fler	nystartade	företag.
•	 Diversifierat	näringsliv.
•	 En	attraktiv	kommun.
•	 Ökade	möjligheter	för	dialog		och	samsyn	mellan	
					företag	och	kommunen.

Strategier
•	 Kommunen	och	näringslivet	ska	ha	ett	nära	
					samarbete	som	ger	samsyn	om	bådas	betydelse	och																											
					roll	i	utvecklings-	och	näringslivsarbetet.

•	 Arbeta	för	nyföretagande,	entreprenörskap	och	
					nyetableringar.	

•	 Beredskap	för	att	lösa	behov	av	mark	och	lokaler	för	
olika	verksamheter.

•	 Arbeta	för	affärs-	och	produktutveckling	inom	
					besöksnäring	och	handel.

•	 Kommunkoncernen	ska	erbjuda	snabb,	tydlig	och	
samordnad	service	med	en	tillmötesgående	attityd	
som	baseras	på	ett	gott	värdskap	och	bemötande.

KS 27-2016



Dialog	och	samsyn	
•	 Företagbesök
•	 Företagsträffar,	frukost-,	lunch-	och	kvällsträffar
•	 Branschträffar
•	 Företagssafari	för	politiker
•	 Företagskalas
•	 Utreda	möjligheter	till	att	bilda	företagsråd

Ökat	nyföretagande	och	entreprenörskap
•	 Ha	en	nära	samarbete	med	Nyföretagarcentrum.
•	 Marknadsföra	starta	eget-information.
•	 Bearbeta	attityder	
•	 Verka	för	företagens	engagemang	i		Handelskammarens	
						projekt	Arbetsmarknadskunskap.

Mark och lokaler
•	 Etableringsgrupp	med	representantar	från	kommunen	och	
						Degerfors	industrihus.
•	 Etableringsinformation.
•	 Skapa	förutsättningar	för	nya	handels-	och	industriområden
						samt	expansion	av	befintliga.	
•	 Effektiva	kontaktnät	för	etablering	och	expansion
•	 Mässor och annonsering
•	 Bistå vid företags kontakter med regionen och 
						tillväxtverket	i	etablerings-	och	expansionsfrågor.
 
Utveckling besöksnäringen och handel
•	 Forsatt	destinationsutveckling	tillsammans	med	Karlskoga	i	
						Visit	Karlskoga-Degerfors.
•	 Fortsätta	utveckling	av	fisketurism.
•	 Utveckla	och	marknadsföra	naturturism.
•	 Samverkan	besöksnäring	och	handel.
•	 Strategisk	marknadsföring.
•	 Bevara	och	utveckla	centrum.
•	 Utveckla	förutsättningar	för	handeln	genom	samverkan	med	
						Degerfors	centrumutveckling.
•	 Samverkan	mellan	handeln,	fastighetsägare	och	kommunen.
•	 Förbättra	tillgängligheten	i	centrum

Kommunal service
•	 Tydliggöra	näringslivskontorets	lotsfunktion.
•	 Aktiv	medverka	i	kommunens	planering.
•	 Delta	i	arbetet	med	trivsel-	och	trygghetsfrågor.

DEGERFORS
MER ÄN STÅL OCH FOTBOLL

VÄLKOMMEN TILL DEGERFORS
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Förslaget	till	näringslivsstrategi	är	framtagen	av	Degerfors	kommuns	näringslivskontor	under	
hösten	2017.	Strategin	grundas	på	kommunens	prioriterade	målområden,	Svenskt	närings-
livs	företagsklimatranking,	egna	enkäter	samt	intervjuer	med	andra	
näringslivsaktörer.

DEGERFORS
MER ÄN STÅL OCH FOTBOLL

VÄLKOMMEN TILL DEGERFORS

KS 27-2016
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Näringslivsstrategi för Degerfors kommun 

Förslag till beslut 

1. Näringslivsstrategin för 2018-2022 antas. 

2. Avvakta beslut om ev. medverkan i Business Region Örebro till dess att 

pågående utvärdering och kontakter rörande kommunens medverkan 

slutförts.  

Sammanfattning av ärendet 

I motionen med diarienummer 00027-2016 påpekar motionären vikten av 

åtgärder för att utveckla kommunens näringslivsarbete. Vid behandling av 

motionen i KS i mars 2017 beslutades att  

1. Kommunens näringslivsstrategi skulle uppdateras. 

2. En eventuell medverkan i Business Region Örebro ska föregås av 

utvärdering av effekter samt samtal och kontakter runt 

förutsättningarna för medverkan. 

Näringslivskontoret har arbetat fram ett förslag till Näringslivsstrategi som 

kommunstyrelsen förslås besluta om. 

Näringslivskontoret har under hösten haft en rad kontakter runt samverkan i 

Business Region Örebro.  

Ärendet 

Näringslivskontoret har under 2017 arbetat fram en näringslivsstrategi som har 

sin utgångspunkt i kommunens prioriterade målområden, resultat från ett antal 

enkäter och undersökningar samt diskussioner och benchmarking med andra 

offentliga näringslivsaktörer. 

I frågan om medlemskap i Business region Örebro har näringslivskontoret haft 

kontakt med företrädare och medlemmar i organisationen. Näringslivskontoret 

planerar ett möte dessa parter för att få deras syn på verksamheten. 

Näringslivskontoret kommer också att kontakta Region Örebro län och 

diskutera varför tidigare näringslivschefsträffar numera är hänvisade till 
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organisationen BRO. Övriga nätverksträffar som regionen arrangerat, t ex 

socialchefsträffar och ekonomichefsträffar fungerar som tidigare. 

Beslutsunderlag 

Degerfors kommuns näringslivsstrategi 2018-2022 

Suzanne Hällström 

Näringslivschef 
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§ 37 Dnr 00241-2016  

Beslut om uppräkning av sammanträdesarvoden 
2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Sammanträdesarvodena räknas upp med den genomsnittliga löneökningen från 
föregående år. För 2018 räknas sammanträdesarvodena upp med 3,07 % och 
blir 412 kr för sammanträden på 0-4 h och 103 kr per påbörjad timme därefter. 
De uppräknade sammanträdesarvodena börjar betalas ut från och med 2018-
04-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2017 har ett arbete pågått med att göra en genomlysning av den politiska 
organisationen. Många olika förslag och alternativ har utretts. Patrik Renberg 
(S) har också inkommit med en motion om att höja sammanträdesarvodena till 
samma nivåer som Karlskoga kommun. En sådan höjning utan någon 
neddragning på andra kostnader för den politiska organisationen skulle 
innebära en stor ökad kostnad för den politiska organisationen. 

Olika förslag på politisk organisation var ute på remiss under sommaren 2017. 
Samtliga partier som inkom med svar och yttrade sig över 
sammanträdesarvodena var överens om att räkna upp sammanträdesarvodena 
årligen med föregående års genomsnittliga löneökning. Sammanträdesarvodenas 
storlek råder det inte enighet om mellan partierna.  

Förvaltningen återkommer med förslag på övriga eventuella förändringar av 
den politiska organisationen under våren 2018.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-29 

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 § 182/2017-06-12  
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§ 17 Dnr 00241-2016  

Beslut om uppräkning av sammanträdesarvoden 
2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Sammanträdesarvodena räknas upp med den genomsnittliga löneökningen från 
föregående år. För 2018 räknas sammanträdesarvodena upp med 3,07 % och 
blir 412 kr för sammanträden på 0-4 h och 103 kr per påbörjad timme därefter. 
De uppräknade sammanträdesarvodena börjar betalas ut från och med 2018-
04-01.   

Sammanfattning av ärendet 
Under 2017 har ett arbete pågått med att göra en genomlysning av den politiska 
organisationen. Många olika förslag och alternativ har utretts. Patrik Renberg 
(S) har också inkommit med en motion om att höja sammanträdesarvodena till 
samma nivåer som Karlskoga kommun. En sådan höjning utan någon 
neddragning på andra kostnader för den politiska organisationen skulle 
innebära en stor ökad kostnad för den politiska organisationen. 

Olika förslag på politisk organisation var ute på remiss under sommaren 2017. 
Samtliga partier som inkom med svar och yttrade sig över 
sammanträdesarvodena var överens om att räkna upp sammanträdesarvodena 
årligen med föregående års genomsnittliga löneökning. Sammanträdesarvodenas 
storlek råder det inte enighet om mellan partierna.  

Förvaltningen återkommer med förslag på övriga eventuella förändringar av 
den politiska organisationen under våren 2018.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-29 

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 § 182/2017-06-12  
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Uppräkning av sammanträdesarvoden 

Förslag till beslut 
Sammanträdesarvodena räknas upp med den genomsnittliga löneökningen från 
föregående år. För 2018 räknas sammanträdesarvodena upp med 3,07 % och 
blir 412 kr för sammanträden på 0-4 h och 103 kr per påbörjad timme därefter. 
De uppräknade sammanträdesarvodena börjar betalas ut från och med 2018-
04-01.   

Sammanfattning av ärendet 
Under 2017 har ett arbete pågått med att göra en genomlysning av den politiska 
organisationen. Många olika förslag och alternativ har utretts. Patrik Renberg 
(S) hr också inkommit med en motion om att höja sammanträdesarvodena till 
samma nivåer som Karlskoga kommun. En sådan höjning utan någon 
neddragning på andra kostnader för den politiska organisationen skulle 
innebära en stor ökad kostnad för den politiska organisationen. 

Olika förslag på politisk organisation var ute på remiss under sommaren 2017. 
Samtliga partier som inkom med svar och yttrade sig över 
sammanträdesarvodena var överens om att räkna upp sammanträdesarvodena 
årligen med föregående års genomsnittliga löneökning. Sammanträdesarvodenas 
storlek råder det inte enighet om mellan partierna.  

Förvaltningen återkommer med förslag på övriga eventuella förändringar av 
den politiska organisationen under våren 2018.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-29 

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 § 182/2017-06-12    
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Kommunstyrelsen 
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Dnr KS 241-2016/11 

 

Degerfors 2017 09 30                               

 

Yttrande från Kristdemokraternas partiavdelning i Degerfors 

avseende politisk organisation 

 

Denna utredning ska enligt uppgift vara en reaktion på ett 

missförstånd på en motion från S om arvodering. Dock måste 

majoriteten v, mp och m stå bakom denna, annars hade den 

förpassats till papperskorgen. Nog om detta. 

Vi inom Kristdemokraterna anser att alternativ ett är det mest 

fördelaktiga. Men då gäller det att alla politiska partier 

följer spelreglerna och inte som vid denna mandatperiods 

början då majoriteten var med och röstade in moderaternas 

kandidat till oppositionsråd. Väldigt bra för majoriteten 

således. Dåligt för oppositionen. Därför var det väldigt 

glädjande att S fick själva välja ersättare nu i förra veckan. 

Annars kanske det kunde en mp:are eller vänsterpartist 

innehaft även denna position. 

Som oppositionsparti saknar vi möjligheten att få vårt 

yttrande tillfört protokollet i kommunstyrelsen (ks). Har vi 

en avvikande åsikt så får vi ju ej med denna avvikande åsikt 

om nu inte något annat parti vill framföra våra tankar som 

sitt eget yttrande. Som hänvisning till denna inskränkning 

påtalas det att kommunallagen ej medger detta men har det 

fungerat tidigare så varför inte nu. Dock blir väl protokollen 

finare om alla ”verkar” vara överens. 
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I alternativ två borde vi därför implementera op-råd ska/bör 

väljas ur den partisammanslutning eller parti som utgör den 

största oppositionen i kommunfullmäktige (kf). Detta borde 

förtydligas mer. 

Tanken med detta måste väl vara att alla partier/koalitioner 

ska vara med. Gör vi en tillbakablick så har detta fungerat 

under S-styret. Men nu verkar makten vara härligheten själv. 

Tror inte att V själva hade varit roade av att dela op-råd med 

alliansen eller liknande. Vem ska då företräda vem? 

Oppositionspolitik javisst men alla partier har ju sina 

olikheter.  

Kanske krävs det en utökning av 0,4 ssg till oppositionen 

inför nästa val beroende på dess utgång. Hursomhelst behöver 

alla partier få sin röst hörd och få ärenden förberedda med 

mera. Denna möjlighet finns ju inte nu.  

Eller kan någon opartisk tjänsteperson ombesörja detta? 

Lämpligast vore väl att ta dessa 0,4 ssg från majoriteten , 

annars en extra utökning. 

En befogad undran är om gruppledarna i förslag två utesluter 

insynsplats i ks, eller vad avses? Det finns inget i 

handlingarna om detta. Får dessa personer närvara på dessa 

sammanträden i ks? 

Att minska nämnderna storlek är inget vi förespråkar. Det är 

en stor fördel att få en bred politisk bredd i nämnderna. 

Minskningen i detta fall verkar bara öka maktkoncentrationen. 

Sedan är det ingen större besparing kontra 

ekonomi/delaktighet, känns som en onödig grej att peta i 

eftersom det fungerar bra.  

I skriftens inledning står det att inga förändringar skett 

sedan 2002, vid ingången av denna mandatperiod trädde de nya 

reglerna om minskade platser i kf in. Och har debatten och 

alla ledamöters delaktighet ökat?  Knappast. 

Arbetsbeskrivningarna är annars väl utförda. Men ett tillägg 

vore bra och det är att vi måste alla följa alla policies och 
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värdegrunder kommunen har så att vi slipper mera dundersnus 

som ett exempel. Detta borde mer förtydligas i skrift. 

Sammanfattningsvis vill vi som oppositionsparti kunna påverka 

och få vår röst och politik hörd, det får vi inte genom 

inskränkningar och mer neddragningar i yttrandefriheten samt 

rådstiden!  

 

För Kristdemokraternas partiavdelning i Degerfors 

 

Jan Johansson  Partiavdelningsordförande 
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POLITISK ORGANISATION - svarsskrivelse 

 

 

 

Socialdemokraterna i Degerfors kommun har med intresse tagit del av tjänsteskrivelsen från 

20170605 där förslag på en ny politisk organisationsplan för Degerfors presenteras. 

Kommunstyrelsegruppen inom S har utgjort beredning i frågan på uppdrag av Degerfors 

Arbetarkommun och nedanstående synpunkter är att betrakta som vårt svar på förslagen. I 

huvudsak uppehåller vi oss vid alternativ 2, eftersom alternativ 1 endast summerar nuläget. 

Vi anser dock att om det viktigaste syftet med organisationsförslaget är ekonomiskt, det 

saknas ett tredje alternativ som vi därför presenterar nedan. 

 

För Socialdemokraterna i Degerfors kommun, Kommunstyrelsegruppen. 

 

 

ALTERNATIV 1 

Det nuvarande arbetssättet är beskrivet i inledningen till organisationsförslaget och vi är 

införstådda med detsamma. 

 

 

ALTERNATIV 2 

 

Minskad rådstid från 2,9 till 2,5 ssg kan komma att innebära minskad politisk verksamhet. Vi 

anser därför att tidsomfattningen 2,9 ssg är att föredra men att denna i så fall bör fördelas 

enligt följande: 2,1 som tidigare till majoriteten där målsättningen för tjänstebesättning bör 

vara KSO 1,0 ssg.  

Därutöver anser vi att antalet oppositionsråd bör minskas ned till summa ett råd med 

tjänstetid 0,8 ssg. Ett sådant förfarande bidrar till att öka tydliggörandet av oppositionens roll 

i det politiska arbetet. Samtidigt skapas trygga förutsättningar för en god arbetsinsats till 

kommunens bästa. Detta är vår grundläggande ståndpunkt.  

Vi hyser samtidigt förståelse för de ekonomiska argument som framförs av förslagsställaren. 

 

Vi anser inte att ett oppositionsråd ska fungera som v ordförande i kommunstyrelsen.  

Ett sådant förfarande medför risk för att otydliga politiska roller skapas. Det riskerar också att 

bidra till en otrygghet hos samhällsmedborgarna och bidra till felaktiga utgångspunkter för 

den politiska debatten. Ett klart odemokratiskt handlingssätt. Detta hindrar dock inte att ett 

oppositionsråd kan bistå i ledande funktioner inom t ex kommunens bolagsverksamheter. 

 

Valet av oppositionsråd är oeftergivligt. Oppositionsråd SKALL utses från det politiska parti i 

opposition som i val erhållit det högsta röstetalet efter majoriteten. 
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Tanken med gruppledare inom de olika partierna i KF är god. Gruppledarnas roll så som den 

beskrivs i förslaget är lätt att ta till sig och kan också med säkerhet bidra till att fördjupa och 

förtydliga samhällets insikt i de olika partiernas politiska verksamhet. Vi Socialdemokrater 

anser dock att gruppledare skall vara ordinarie ledamot i KF. 

 

Arvodering av gruppledare är i grunden en jä likhetsfråga. Därför anser vi inom 

Socialdemokraterna att arvode bör utbetalas även till de partier som innehar rådsposter.  

 

Sammanträdesarvodena är också en fråga som vi anser behöver tas på största allvar. 

Arvoden  till förtroendevalda är en viktig signal om att samhället förstår och uppskattar den 

insats våra fritidspolitiker gör för kommunen och dess invånare.  

Dessa bör därför räknas upp och harmoniseras med arvodesnivåerna inom Karlskoga 

kommun. 

 

Nämndernas storlek. Då besparingen inom nämnderna inte nämnvärt påverkas av en 

eventuell minskning i antal ledamöter, är det ur demokratisk synvinkel lovvärt att behålla 

nuvarande sammansättning.  Skulle antalet ledamöter i dessa minska enligt förslaget är det  

viktigt att behålla en mandatbalans efter röstetal. 

 

 

ALTERNATIV 3 

 

Att finna vägar till anpassning av kommunens verksamheter gentemot en allt snävare 

ekonomisk och social tillvaro inom alla områden är angeläget. Därför är det något 

förvånande att inte förslagsställaren tagit fasta på en ytterligare alternativ väg för den 

politiska organisationen. Den är dessutom till sin utformning radikalare och intressant att 

penetrera. 

Därför uppmanar vi Socialdemokrater till en genomlysning även av denna inför en eventuell 

förändring av det politiska arbetet. 

 

Vi föreslår att: 

Antalet råd i kommunen minskas till två varav majoriteten innehar ett kommunalråd på 1,0 

ssg och ett oppositionsråd på 0,5 - 0,8 ssg. Posterna som ordföranden och vice ordföranden  

i kommunens nämnder och även i sådana nämnder där vi ingår i kommunöverskridande 

samarbeten, arvoderas. Med utgångspunkt från de resonemang som förs i utredningen 

omkring arvodesnivåerna i nämnder och bolagsstyrelser i nuläget, pekar dessa på en 

betydande kostnadsminskning för kommunen även om arvodena skulle komma att räknas 

upp avsevärt. 

 

I allt övrigt kan de resonemang som förs över ALTERNATIV 2 med Socialdemokraternas 

synpunkter inräknade, även omfattas av ALTERNATIV 3. 

 

 

DEGERFORS DEN 29 SEPTEMBER 2017 



Från: Susanna Göransdotter 
Skickat: den 25 september 2017 17:32 
Till: Diarium Kansli 
Ämne: VB: Remiss om politisk organisation 
 
Finns ett ärende i KS om politisk organisation dit detta svar hör.  
 
Vänligen 
/Susanna 
 

Från: Björn Nordenhaag  
Skickat: den 7 september 2017 12:16 
Till: Susanna Göransdotter <Susanna.Goransdotter@degerfors.se>; Sofie Nordenhaag-Law 
<Sofie.Nordenhaag-Law@degerfors.se>; Lasse Lidén <lliden@msn.com>; Charlotte Silfverhjelm 
<Charlotte.Silfverhjelm@degerfors.se>; Anette Jönsson <kasa.56@hotmail.com> 
Ämne: SV: Remiss om politisk organisation 

 

Från 

 MP HAR VI FÖLJANDE SYNPUNKTER 

 

Nuvarande arvoden till råden kan bibehållas dvs 40 -80% med uppräkning av löneglidnigen. Dvs 

3 råd och 2 i opp. 

Deltager man som råd i annan styrelse eller nämnd utgår inget extra arvode även om man är 

ordförande eller vice. 

Antal medlemmar i nämnderna bör reduceras som föreslagits. 

Servisnämnd bör kvarstå med 7 medlemmar.  

Vise ordföranden i de gemensamma nämnderna med Karlskoga bör uppgraderas arvode mässigt.  

FHN är speciellt tung 

För Vise ordförande i andra nämner kan arvodet sänkas eller halveras.. 

Arvode bör även utbetalas för Degerfors Industrihus då ansvaret är så stort för 

styrelsemedlemmar. 

Hälsningar 

Björn Nordenhaag 

Ordförande  

Miljöpartiet de gröna i Degerfors 

 

 

 

 
Skickat från Samsung Tablet. 

 

 

-------- Originalmeddelande -------- 

Från: Susanna Göransdotter <Susanna.Goransdotter@degerfors.se>  

Datum: 2017-09-04 11:14 (GMT+01:00)  

Till: Jan Ask <Jan.Ask@degerfors.se>, Muris Beslagic <Muris.Beslagic@degerfors.se>, Peter 

Andersen <Peter.Andersen@degerfors.se>, Björn Nordenhaag 
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<Bjorn.Nordenhaag@degerfors.se>, Birgitta Höijer <Birgitta.Hoijer@degerfors.se>, Jan 

Johansson <Jan.Johansson@degerfors.se>, Johan Nordström <Johan.Nordstrom@degerfors.se>  

Rubrik: SV: Remiss om politisk organisation  

 
Hej! 

 

Påminner er alla om att svara på denna senast den 30/9. 

 

Vänligen 

/Susanna 

 

-----Ursprungligt meddelande----- 

Från: Susanna Göransdotter  

Skickat: den 16 juni 2017 14:56 

Till: Jan Ask <Jan.Ask@degerfors.se>; Muris Beslagic (Muris.Beslagic@degerfors.se) 

<Muris.Beslagic@degerfors.se>; Peter Andersén (peter.andersen@degerfors.se) <peter.andersen@degerfors.se>; 

Björn Nordenhaag <Bjorn.Nordenhaag@degerfors.se>; Birgitta Höijer <Birgitta.Hoijer@degerfors.se>; Jan 

Johansson <Jan.Johansson@degerfors.se>; Johan Nordström <Johan.Nordstrom@degerfors.se> 

Ämne: Remiss om politisk organisation 

 

Hej! 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut följande utredning på remiss till samtliga politiska partier i 

kommunfullmäktige. Svar och synpunkter ska vara inskickade till diarium@degerfors.se senast 2017-09-30. 

 

Eventuella frågor eller funderingar får ni gärna vända er till mig med. 

 

Trevlig helg! 

 

/Susanna 

________________________________________ 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 

2. Kansliavdelningen 

Degerfors kommun, 693 80 Degerfors 

Tel: 0586-481 85  

E-post: susanna.goransdotter@degerfors.se 

Internet: www.degerfors.se 
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Vänsterpartiet Degerfors svar på utsänd remiss ”Politisk organisation” 

 

Olika alternativ: 

Här redovisas två alternativ avseende framtida kommunalrådsorganisation. Alternativ 1 innebär att 

nuvarande organisation kvarstår med totalt 2, 9 ssg varav 2,1 ssg till majoriteten och 0,8 ssg till 

oppositionen. Dessutom ska uppdragsbeskrivningar för rollerna som råd, ordförande och vice 

ordförande fastställas. 

 Alternativ 2 innebär att den totala rådstiden minskar till 2,5 ssg varav 2,0 ssg till majoriteten och 0,5 

ssg till oppositionen. I alternativ 2 ingår dessutom att oppositionsrådet kan väljas till vice ordf. i 

kommunstyrelsen. Minskningen av rådstid finansierar delvis arvodering av gruppledare för respektive 

parti i kommunfullmäktige. Gruppledarskapet föreslås ersätta nuvarande system med insynsplatser i 

kommunstyrelsen. Arvodet för gruppledare föreslås vara 1000 kr/månad. 

Vänsterpartiets svar: Vi förordar i första hand att nuvarande organisation kvarstår. Om alternativ 2 

ska genomföras ska de partier som innehar rådstid ej ha arvoderade gruppledare. Vi avvisar också ett 

system där oppositionsråd väljs till vice ordf. i kommunstyrelsen. Ett sådant system riskerar skapa 

förvirring om vilka partier som ingår i majoritet respektive opposition. Oavsett system behöver det 

fastslås att alla månadsarvoderade råd ska planera sin tid på ett sätt, som leder till god närvaro för 

de politiska uppdragen i Degerfors kommun och att dessa uppdrag skall prioriteras vid 

intressekonflikter med andra uppdrag. 

Ett tredje alternativ är att behålla 2,1 ssg för majoriteten, minska till 0,4 ssg för oppositionen och i 

övrigt införa gruppledare för partier i kommunfullmäktige som ej har rådstid. 

Vi anser också att systemet med insynsplatser (oavsett alternativ ovan) avvecklas, dock krävs 

ytterligare analys av hur ert borttagande av insynsplatser påverkar olika partiers möjlighet att väcka 

förslag i kommunfullmäktige. 

 

Sammanträdesarvoden: 

Här föreslås att sammanträdesarvodet på 400 kr för 0-4 timmar och därefter 100 kr ytterligare för 

varje påbörjad timme från och med 1 januari 2018 räknas upp med procenten på den genomsnittliga 

löneökningen för kommunkoncernen för föregående års lönerörelse, dvs. samma uppräkning som 

idag gäller för råden. 

Vänsterpartiets svar: Vi förordar att sammanträdesarvodena årligen uppräknas enligt förslaget. 

 

Fasta arvoden: 

Här föreslås att vice ordf. för de gemensamma nämnderna höjs till samma procent som ordf. i 

respektive nämnd.(?) Folkhälsonämndens vice ordf. föreslås få samma arvode som ordf. (?) i Bygg- 
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och miljönämnden och Servicenämnden har. Gymnasienämndens vice ordf (?) föreslås få samma 

arvode som ordf. för Socialnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden. 

Vänsterpartiets svar: Vi tillstyrker förslaget. 

Dessutom bör övervägas att uppgradera arvodet för kommunfullmäktiges ordförande. 

 

Nämndernas storlek: 

Enligt förslaget minskar antalet ledamöter i Bygg- och miljönämnden från 9 till 7 ledamöter, i 

Socialnämnden resp. Kultur- och utbildningsnämnden från 11 till 9 ledamöter. 

Vänsterpartiets svar: Vi tillstyrker förslaget och finner det logiskt att anpassa antalet ledamöter i 

föreslagna nämnder något liksom den tidigare minskningen av ledamöter i kommunfullmäktige. För 

Kommunstyrelsen föreslås ingen ändring vilket kan synas ologiskt. Vi finner dock att en rimlig 

representation för fler partier i kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige är funktionellt och 

möjliggör initiativ från fler partier. 

 

Arvoden för bolagsuppdrag: 

I nuläget ingår uppdraget som ordförande och ledamot i de kommunala bolagens styrelser i 

uppdragen som kommunal- och oppositionsråd. 

Vänsterpartiets svar: Vi anser att nuvarande system kvarstår. 

 



1

Susanna Göransdotter

Från: Peter Andersen
Skickat: den 4 september 2017 12:18
Till: Susanna Göransdotter
Ämne: SV: Remiss om politisk organisation

Vill gärna se alt 2 mvh Peter Andersson sd 
 
 
 
Skickat från Samsung Tablet. 
 
 
-------- Originalmeddelande -------- 
Från: Susanna Göransdotter <Susanna.Goransdotter@degerfors.se>  
Datum: 2017-09-04 11:14 (GMT+01:00)  
Till: Jan Ask <Jan.Ask@degerfors.se>, Muris Beslagic <Muris.Beslagic@degerfors.se>, Peter Andersen 
<Peter.Andersen@degerfors.se>, Björn Nordenhaag <Bjorn.Nordenhaag@degerfors.se>, Birgitta Höijer 
<Birgitta.Hoijer@degerfors.se>, Jan Johansson <Jan.Johansson@degerfors.se>, Johan Nordström 
<Johan.Nordstrom@degerfors.se>  
Rubrik: SV: Remiss om politisk organisation  
 
Hej! 
 
Påminner er alla om att svara på denna senast den 30/9. 
 
Vänligen 
/Susanna 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Susanna Göransdotter  
Skickat: den 16 juni 2017 14:56 
Till: Jan Ask <Jan.Ask@degerfors.se>; Muris Beslagic (Muris.Beslagic@degerfors.se) <Muris.Beslagic@degerfors.se>; Peter 
Andersén (peter.andersen@degerfors.se) <peter.andersen@degerfors.se>; Björn Nordenhaag <Bjorn.Nordenhaag@degerfors.se>; 
Birgitta Höijer <Birgitta.Hoijer@degerfors.se>; Jan Johansson <Jan.Johansson@degerfors.se>; Johan Nordström 
<Johan.Nordstrom@degerfors.se> 
Ämne: Remiss om politisk organisation 
 
Hej! 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut följande utredning på remiss till samtliga politiska partier i 
kommunfullmäktige. Svar och synpunkter ska vara inskickade till diarium@degerfors.se senast 2017-09-30. 
 
Eventuella frågor eller funderingar får ni gärna vända er till mig med. 
 
Trevlig helg! 
 
/Susanna 
________________________________________ 
Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
2. Kansliavdelningen 
Degerfors kommun, 693 80 Degerfors 
Tel: 0586-481 85  
E-post: susanna.goransdotter@degerfors.se 
Internet: www.degerfors.se 
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§ 16 Dnr 00051-2017  

Avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, folköl, 
tobak och kontroll av receptfria läkemedel i butik 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Detaljhandel/ serveringsställe som säljer elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare erlägger en avgift på 1 500 kr/år och försäljningsställe.  

Sammanfattning av ärendet 
I Degerfors kommun finns ingen avgift fastställd för 
detaljhandel/serveringsställe som säljer elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. I 46 § Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare står följande: En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av 
den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare enligt 20 §. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194/2017-12-18 

Socialnämnden § 120/2017-11-29 
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§ 36 Dnr 00237-2017  

Svar på återremiss: Öppen källkod som standard 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Tidigare beslut (KF § 60/2010-06-14) om öppen källkod som standard 
upphävs.  

Kommunstyrelsens beslut 
Svaret på återremissen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen (KS § 152/2017-09-04) beslutade följande: ”KF § 60/2010-
06-14 om öppen källkod som standard ska utredas för att se på vilket sätt vi 
använt/har möjlighet att använda öppen källkod och om vi ska fortsätta att ha 
principbeslutet.” 

Kommunfullmäktige beslutade 2010 att använda öppen källkod i mesta möjliga 
mån, att ställa krav på kompabilitet mellan system och tjänster och öppen 
källkod när upphandling sker och att möjliggöra för kommunikation med 
öppna format som ODF och PDF.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-29 

Kommunstyrelsen § 152/2017-09-04 

Kommunfullmäktige § 60/2010-06-14 
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 Kommunstyrelsen 

 

Svar på återremiss: Öppen källkod 

Förslag till beslut 
1. Svaret på återremissen godkänns. 

2. Tidigare beslut (KF § 60/2010-06-14) om öppen källkod som standard 
upphävs.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen (KS § 152/2017-09-04) beslutade följande: ”KF § 60/2010-
06-14 om öppen källkod som standard ska utredas för att se på vilket sätt vi 
använt/har möjlighet att använda öppen källkod och om vi ska fortsätta att ha 
principbeslutet.” 

Kommunfullmäktige beslutade 2010 att använda öppen källkod i mesta möjliga 
mån, att ställa krav på kompabilitet mellan system och tjänster och öppen 
källkod när upphandling sker och att möjliggöra för kommunikation med 
öppna format som ODF och PDF.    

Ärendet 

Öppen källkod (open source) är benämningen på programvaror som är öppna 
och fria. Det innebär att programmens källkod (ritning) är fri att tillgängliggöra 
sig och också fri att förändra under förutsättning att ursprung anges. Motsatsen 
till öppen källkod är proprietär programvara. Detta är den mest vanligt 
förekommande formen av program i kommunen. Det innebär att kommunen 
betalar en licenskostnad till ägaren av programmet för rätten att nyttja det. Hur 
”ritningen” för programmet ser ut är okänt/hemligt.  

Fördelen med öppen källkod är att alla kan bidra till utvecklingen av 
programmet, distribuera det fritt och också vidareutveckla programmet efter 
egna behov. Det krävs emellertid kunskap och resurser i organisationen för att 
klara av detta. 

De program vi betalar licenskostnader för kostar mer och ägs av en leverantör. 
Om leverantören upphör att serva eller utveckla ett program kan det leda till att 
ett program måste bytas. Licensierade program har emellertid fördelen av att 
det finns någon som är ansvarig och vanligen finns även avtal om servicenivåer 
och hur fort fel ska åtgärdas.  
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I dagsläget används programvara som har öppen källkod inom vissa delar av 
socialförvaltningen där ordbehandlingsprogrammen Open Office eller Libre 
Office används istället för Microsofts ordbehandlingsprogram (Word).  

Många av kommunens verksamhetssystem är licensprogram. Integreringar och 
andra program bygger ofta på nya licenser i sin tur. Att öka andelen program 
med öppen källkod skulle kräva mer av befintlig organisation och ny kompetens 
skulle behöva tillföras.   

I dag så ska alla program som införskaffas föregås av en analys av 
verksamhetsbehov och möjlig samordning med befintliga program. Det ska 
också göras informationssäkerhetsanalyser och risk- och sårbarhetsanalyser. 
Där verksamheterna tillåter det och där det är möjligt kan program som bygger 
på öppen källkod användas. Det bygger emellertid på att säkerhet och 
funktionalitet inte påverkas. En förutsättning är också att programvaran är 
relativt välkänd (som Libre Office) så att inte resurser går åt till att leta upp en 
lösning som inte är välkänd.  

Mesta möjliga verksamhetnytta till minsta möjliga kostnad är alltid 
eftersträvansvärt. I fallet med öppen källkod och öppna format så används 
PDF i stor omfattning. Att öka kommunens användning av öppen källkod 
bedöms emellertid som mer resurskrävande än vad som är motiverat.  

IT-chef Kim Berg anför följande för att öppen källkod bör undvikas: 

”Några av punkterna varför vi bör undvika open-source system. Är det ett 
stabilt företag som använder sig av vissa delar av open source i sin programvara 
behöver det inte medföra någon fara. 

 Den största nackdelen med öppen källkod är att företag inom open 
source-industrin inte brukar vara stabila. Vinsterna brukar vara mycket 
små eller inga alls för de som utvecklar systemen. Det medför att det 
blir korta och intensiva projekt som när som helst kan avslutas. 

 Det kan vara svårt att få support 

 Säkerhetshål och buggar kan ta lång tid att åtgärda om de ens blir 
åtgärdade 

 Bra dokumentation kan saknas 

 Vi har inga egna programmerare” 

Utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv är öppen källkod också en möjlig 
säkerhetsrisk då vi inte har möjlighet att ställa krav på hanteringen av 
personuppgifter på en specifik leverantör i form av personuppgiftsbiträdesavtal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-29 

Kommunstyrelsen § 152/2017-09-04 

Kommunfullmäktige § 60/2010-06-14       

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
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KS § 45 Dnr 00184-2013  

Surfplattor och elektronisk handlingshantering 
Kommunstyrelsens beslut  

1. Samtliga nämnder i Degerfors kommun ska använda surfplattor för 
distribution av möteshandlingar, inga pappersutskick av möteshandlingar 
ska göras. 

2. Kansliavdelningen ansvarar för utbildning och samordning av införandet 
av surfplattor mellan nämnderna.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att kommunstyrelsen ska prova att 
använda surfplattor för distribution av möteshandlingar. Inledningsvis testade 
kommunstyrelsen en programvara som byggde på öppen källkod men som inte var 
tillförlitlig. Under vintern har kommunstyrelsen provat att använda sig av en inköpt 
programvara.  

I budgeten för 2015 finns medel avsatta för inköp av surfplattor och programvara 
för distribution av möteshandlingar.  

Kansliavdelningen ansvarar idag för inköp av surfplattorna via IT-enheten. I 
samband med att fler nämnder ska införa surfplattor kommer kansliavdelningen 
även att hålla i utbildningar för de förtroendevalda. Ambitionen är att samtliga 
nämnder och fullmäktige får surfplattor under 2015. 

Arbetsutskottets förslag 
1. Samtliga nämnder och bolag inom kommunkoncernen Degerfors kommun 

ska använda surfplattor för distribution av möteshandlingar, inga 
pappersutskick av möteshandlingar ska göras. 

2. Kansliavdelningen ansvarar för samordning av införandet mellan 
nämnderna, förvaltningarna och bolagen.  

Yrkanden 
Annika Engelbrektsson (S) yrkar att kansliavdelningen ansvarar för utbildning och 
samordning av införandet av surfplattor mellan nämnderna.  
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Roland Halvarsson (V) yrkar att samtliga nämnder i Degerfors kommun ska 
använda surfplattor för distribution av möteshandlingar, inga pappersutskick av 
möteshandlingar ska göras. 

Ärendets beredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 26/2015-02-16 

Skickas till 
IT-enheten 

Kanslichef 

Sekreterare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  
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§ 15 Dnr 00146-2017  

Svar på motion: Handlingsplan för suicidprevention 
och ökad psykisk hälsa 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. En handlingsplan tas fram, med samordning av folkhälsoförvaltningen. 
Framtagande av handlingsplan ska ske i samverkan med berörda 
förvaltningar.  

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämnden har ombetts att yttra sig över motion ställd av Carina 
Sätterman (S) och Kent Gustafsson (S). Motionen innehåller förslag om att ta 
fram en handlingsplan för suicidprevention och ökad psykisk hälsa för 
Degerfors kommun. Genom motionen yrkas följande: 

En handlingsplan för suicidprevention och ökad psykisk hälsa tas fram för 
Degerforskommun 

Ett samarbete med Karlskoga inleds för att förebygga suicidprevention och öka 
psykisk hälsa 

Underlag och beräkningar görs för att kunna ta med i kommande budgetarbete 

Folkhälsoförvaltningens har berett frågan och föreslår att motionen ska bifallas, 
samt att handlingsplanen tas fram genom samordning av folkhälso-
förvaltningen, i samverkan med berörda förvaltningar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 193/2017-12-18 

Folkhälsonämnden § 127/2017-11-15 

Motion från Carina Sätterman (S) och Kent Gustafsson (S), 2017-06-16  
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FHN § 127 FHN 2017.0127 
 

Yttrande gällande motion om att ta fram en handlingsplan 
för suicidprevention och ökad psykisk hälsa i Degerfors 
 

 

Sammanfattning 
Folkhälsonämnden har ombetts att yttra sig över motion ställd av Carina 

Sätterman (S) och Kent Gustafsson (S). Motionen innehåller förslag om att ta 

fram en handlingsplan för suicidprevention och ökad psykisk hälsa för 

Degerfors kommun. Genom motionen yrkas följande; 

 

− En handlingsplan för suicidprevention och ökad psykisk hälsa tas fram för 

Degerforskommun 

− Ett samarbete med Karlskoga inleds för att förebygga suicidprevention och 

öka psykisk hälsa 

− Underlag och beräkningar görs för att kunna ta med i kommande 

budgetarbete 

 

Folkhälsoförvaltningens har berett frågan och föreslår att motionen ska bifallas, 

samt att handlingsplanen tas fram genom samordning av 

folkhälsoförvaltningen, i samverkan med berörda förvaltningar. 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 oktober 2017 

Motion från Carina Sätterman (S) och Kent Gustafsson (S): Handlingsplan för 

suicidprevention och ökad psykisk hälsa 

 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 
1. Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

2. Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att handlingsplan tas fram, 

med samordning av folkhälsoförvaltningen. Framtagande av handlingsplan 

ska ske i samverkan med berörda förvaltningar. 

 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

2. Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige att handlingsplan tas fram, 

med samordning av folkhälsoförvaltningen. Framtagande av handlingsplan 

ska ske i samverkan med berörda förvaltningar. 
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Folkhälsonämnden 2017-11-15 
 

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen 

Ank 2017-11-22 

Dnr KS 146-2017/4 
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Expedieras till 

Kommunfullmäktige Degerfors 
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§ 39 Dnr 00252-2017  

Svar på motion: Purple Flag-certifiering för 
Degerfors kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Degerfors kommun har beslutat att arbeta med trygghetsskapande åtgärder som 
följer den process och de åtgärder som ingår i en Purple Flag-certifiering. 
Kommunen har dock valt att inte certifiera sig som en Purple Flag-kommun, 
utan tar inspiration från sättet att samverka, analysera, genomföra åtgärder och 
följa upp arbetet. Karlskoga kommun används som stöd då de har genomgått 
processen och blivit certifierade som en Purple Flag- kommun.  

De fokusområden som följer med en Purple Flag- certifiering tar utgångspunkt 
i välkomnande, utbud, tillgänglighet, rörelse, plats och policy. Att en stad har en 
kvällsekonomi som fungerar är en indikator på att det finns upplevelser och 
utbud även på kvällar och nätter. Ett medlemskap i Purple Flag kostar 70 000 
kr och vid certifiering tillkommer en avgift på 10 000 kr. Resor och logi i 
samband med konferenser bekostas av staden själv. 

Degerfors kommun anser att kostnaden för att ansöka och genomgå en 
certifiering inte är försvarbar för en så liten kommun. Degerfors har heller 
ingen kvällsekonomi att förbättra, då utbudet inte motsvarar de krav som ställs i 
Purple Flag. 

Bland de åtgärder som har och kommer att genomföras i Degerfors kommun är 
medborgardialoger, trygghetsvandringar i Degerfors och Svartå, samarbete med 
föreningsliv och lokala näringsidkare, att ta fram en belysningsplan för 
offentliga platser i Degerfors tätort. Det trygghetsfrämjande arbetet i Degerfors 
är tätt sammankopplat med brottsförebyggande åtgärder som ligger till grund 
för samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen för åren 
2016-2019. I medborgarlöftet för Degerfors kommun och polisen är 
prioriteringen trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön samt att 
förebygga och beivra narkotika- samt trafikbrott.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-03 

Motion från Peter Andersén (SD), 2017-11-27  
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Svar på motion om Purple Flag-certifiering för 

Degerfors kommun 

Förslag till beslut 

Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Degerfors kommun har beslutat att arbeta med trygghetsskapande åtgärder som 

följer den process och de åtgärder som ingår i en Purple Flag-certifiering. 

Kommunen har dock valt att inte certifiera sig som en Purple Flag-kommun, 

utan tar inspiration från sättet att samverka, analysera, genomföra åtgärder och 

följa upp arbetet. Karlskoga kommun används som stöd då de har genomgått 

processen och blivit certifierade som en Purple Flag- kommun.  

De fokusområden som följer med en Purple Flag- certifiering tar utgångspunkt 

i välkomnande, utbud, tillgänglighet, rörelse, plats och policy. Att en stad har en 

kvällsekonomi som fungerar är en indikator på att det finns upplevelser och 

utbud även på kvällar och nätter. Ett medlemskap i Purple Flag kostar 70 000 

kr och vid certifiering tillkommer en avgift på 10 000 kr. Resor och logi i 

samband med konferenser bekostas av staden själv. 

Degerfors kommun anser att kostnaden för att ansöka och genomgå en 

certifiering inte är försvarbar för en så liten kommun. Degerfors har heller 

ingen kvällsekonomi att förbättra, då utbudet inte motsvarar de krav som ställs i 

Purple Flag. 

Bland de åtgärder som har och kommer att genomföras i Degerfors kommun är 

medborgardialoger, trygghetsvandringar i Degerfors och Svartå, samarbete med 

föreningsliv och lokala näringsidkare, att ta fram en belysningsplan för 

offentliga platser i Degerfors tätort. Det trygghetsfrämjande arbetet i Degerfors 

är tätt sammankopplat med brottsförebyggande åtgärder som ligger till grund 

för samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen för åren 

2016-2019. I medborgarlöftet för Degerfors kommun och polisen är 

prioriteringen trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön samt att 

förebygga och beivra narkotika- samt trafikbrott. 
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§ 38 Dnr 00033-2016  

Svar på motion: Minska effekterna av 
växthuseffekten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden gav 2017-09-21 förvaltningen i uppdrag att ge ett mer utförligt 
svar på den inkomna motionen ”Minska effekterna av växthuseffekten”. 

Medarbetarna på serviceförvaltningen arbetar ständigt med förbättringar när det 
gäller miljöpåverkan. Vid utbyte av fordonspark eftersträvas alltid miljövänliga 
fordon. Två rena elbilar och hybrid har funnits i förvaltningen några år med bra 
resultat. 

Återvinningscentralen har förbättrat si flera steg och var även tidiga med att 
erbjuda utsortering av matavfall.  

Vid upphandling av material och tjänster tas det hänsyn och ställs miljökrav. 
Vid nybyggnation av anläggningar så tittar man på både miljö- och 
energieffekter. Tidigt byttes gatljusarmaturerna ut till mer energisnåla alternativ 
och det säkerställdes att dessa var fria från kvicksilver. 

På Degerfors reningsverk är det installerat en värmepump som tar värme ur 
inkommande avloppsvatten. 

Vid eventuell byggnation av ett nytt vattenverk kommer byggnaden att förses 
med solceller. 

Servicenämnden har varit intresserade och säkerställt att förvaltningen arbetar 
miljömedvetet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18/2018-01-22 

Servicenämnden § 98/2017-12-14 

Motion från Björn Nordenhaag (MP), 2016-01-26 
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§ 98 Dnr 00018-2016  

Motion: Minska effekterna av växthuseffekten 

Servicenämndens beslut 
Förtydligandet av svaret bifalls och motionen anses härmed besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Servicenämnden gav 2017-09-21 förvaltningen i uppdrag att ge ett mer utförligt 
svar på den inkomna motionen Minska effekterna av växthuseffekten. 

På serviceförvaltningen arbetar vi ständigt med förbättringar när det gäller 
miljöpåverkan. Vid utbyte av fordonspark strävar vi efter miljövänliga fordon. 
Två rena elbilar och hybrid har funnits i förvaltningen några år med bra resultat. 

Vi har förbättrat återvinningscentralen i flera steg och var även tidiga med att 
erbjuda utsortering av matavfall.  

Vid upphandling av material och tjänster tas det hänsyn och ställs miljökrav. 
Vid nybyggnation av anläggningar så tittar man på både miljö och 
energieffekter. Vi var tidiga med att byta ut gatljusarmaturerna till mer 
energisnåla och fria från kvicksilver. 

På Degerfors reningsverk är det installerat värmepump som tar värme ur 
inkommande avloppsvatten. 

Vid byggande av nytt vattenverk kommer det att förses med solceller. 

Servicenämnden har varit intresserade och noga med att förvaltningen arbetar 
miljömedvetet.   

Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-04  

Skickas till 
Förvaltningschef 

Motionären 

Kommunstyrelsen   

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen  

Ank 2017-12-22 

Dnr KS 33-2016  
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§ 14 Dnr 00233-2017  

Revisionsrapport förstudie: Hantering av arvoden till 
förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänner svaret på revisionsrapporten och överlämnar det och rapporten till 
kommunfullmäktige för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 
På de förtroendevalda revisorernas uppdrag har PwC gjort en förstudie av 
hanteringen av arvoden till förtroendevalda. Syftet med förstudien är att 
översiktligt bedöma om den interna kontrollen avseende granskade delar i 
hanteringen är tillräcklig. 

Revisorernas sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att 
kommunstyrelsens interna kontroll avseende hantering av ersättning till 
förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst i allt väsentligt är god. Revisorerna 
lämnar emellertid följande rekommendationer:  

1. att reglementet ses över och revideras med mer jämna mellanrum för att 
säkerställa att det är uppdaterat och överensstämmer med faktiska 
omständigheter.  

2. att rutinbeskrivningarna anger roll i kommunens organisation snarare än 
namn på ansvarig tjänsteman.  

3. att kontroller av sökta och utbetalda ersättningar för bland annat 
förlorad arbetsinkomst görs under året för att säkerställa att regler och 
rutiner efterlevs.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192/2017-12-18 

Förstudie: Hantering av arvoden till förtroendevalda, 2017-11-08 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-07 
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Revisionsrapport förstudie: Hantering av arvoden till 
förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Godkänner svaret på revisionsrapporten och överlämnar det och rapporten till 
kommunfullmäktige för kännedom.   

Sammanfattning av ärendet 
På de förtroendevalda revisorernas uppdrag har PwC gjort en förstudie av 
hanteringen av arvoden till förtroendevalda. Syftet med förstudien är att 
översiktligt bedöma om den interna kontrollen avseende granskade delar i 
hanteringen är tillräcklig. 

Revisorernas sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att 
kommunstyrelsens interna kontroll avseende hantering av ersättning till 
förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst i allt väsentligt är god. Revisorerna 
lämnar emellertid följande rekommendationer:  

1. att reglementet ses över och revideras med mer jämna mellanrum för att 
säkerställa att det är uppdaterat och överensstämmer med faktiska 
omständigheter.  

2. att rutinbeskrivningarna anger roll i kommunens organisation snarare än 
namn på ansvarig tjänsteman.  

3. att kontroller av sökta och utbetalda ersättningar för bland annat 
förlorad arbetsinkomst görs under året för att säkerställa att regler och 
rutiner efterlevs.    

Ärendet 
Förtroendevalda politiker har rätt till skälig ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för uppdrag i kommunens tjänst utförda på arbetstid. Vad 
fullmäktige i kommunen anser motsvara skälig nivå får bedömas efter de lokala 
förutsättningarna. Reglerna för förtroendevalda finns i kommunallagens fjärde 
kapitel och deras ekonomiska förmåner i §§12-15a. 

Kommunerna bör på ställa krav på att de förtroendevaldas kostnader och 
intäkter kan styrkas på ett godtagbart sätt. Valet av beräkningsgrund ska 
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beslutas av kommunfullmäktige (KF). Kommunens arvodesreglemente är 
antaget av kommunfullmäktige 2014-11-24 (Dnr KS 25-2013/42). Där framgår 
vilka regler som gäller för de förtroendevalda avseende bl.a. fasta arvoden och 
sammanträdesarvoden liksom olika ersättningar såsom förlorad arbetsinkomst 
och reseersättning. 

Utifrån revisorernas rekommendationer kommer följande åtgärder att vidtas: 

Rekommendation Åtgärd Ansvarig 

att kontroller av ansökta 
och utbetalda 
ersättningar för bl.a. 
förlorad arbetsinkomst 
görs under året för att 
säkerställa att regler och 
rutiner efterlevs. 

Under 2018 föreslås detta 
kontrollmoment ingå i 
kommunstyrelsens plan för 
internkontroll. Utifrån resultatet 
av internkontrollen 2018 
kommer en mer permanent 
rutin för fortlöpande kontroller 
att arbetas fram. Resultatet av 
internkontrollen avgör 
omfattningen på rutinen. 

Kommunsekreterare 
Löneadministratör 

att reglementet ses över 
och revideras med mer 
jämna mellanrum för att 
säkerställa att det är 
uppdaterat.  

Under 2018 kommer 
kommunfullmäktige att fatta 
beslut om ett nytt 
arvodesreglemente. I det 
föreslås att kommunstyrelsen 
årligen fastställer 
uppräkningen av de arvoden 
som ska räknas upp. Idag görs 
detta av kommun- och 
ekonomichef. På det sättet 
aktualiserar kommunstyrelsen 
årligen frågan om ersättningar 
och arvoden. Om 
kommunstyrelsen vid 
uppräkningstillfället anser att 
större revidering är behövlig 
kan kommunstyrelsen initiera 
en sådan översyn. 

Kommun- och 
ekonomichef 
Kommunsekreterare  

att rutinbeskrivningarna 
istället anger 
rollbeskrivning i 
kommunen snarare än att 
namnge ansvarig 
tjänsteman och att 
ansvarig motpart fram-
går. 

Rutinerna har uppdaterats så 
funktion anges istället för 
namngivna handläggare. 
Rutinerna har också arbetats 
in i kansliavdelningens interna 
nämndadministrativa handbok 
och kommer diskuteras på 
kommande APT:er 

Kommunsekreterare  

Beslutsunderlag 
Förstudie: Hantering av arvoden till förtroendevalda, 2017-11-08 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-07  
  

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
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Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en förstudie av 

hantering av arvoden till förtroendevalda i Degerfors kommun. Syftet med uppdraget är 

att översiktligt bedöma om den interna kontrollen avseende studerade delar i kommunen 

är tillräcklig. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2017. 

Förstudien har genomförts genom analys av dokument, rutinbeskrivningar och intervjuer 

med berörda tjänstemän. Arbetet med arvodeshanteringen involverar ett antal tjänstemän 

inom kommunen med en relativt tydlig ansvarsfördelning.      

Revisionell bedömning 

Är kommunstyrelsens interna kontroll avseende hantering av förlorad arbetsinkomst är 

tillräcklig? 

 Är dokumenterade riktlinjer för hantering av arvoden beslutade av KF  
Bedömning är att målet är uppfyllt. 

 

 Har kommunen upprättat rutiner för hur ansökan av förlorad arbetsin-

komst för förtroendevalda i kommunen ska redovisas?  
Målet bedöms som uppfyllt. 

 Finns rutiner för uppföljning av ansökan om förlorad arbetsinkomst? 
Bedömning är att målet är delvis uppfyllt.  

 Finns rutiner för hur underlag för förlorad arbetsinkomst ska styrkas? 
Utifrån granskat underlag bedöms målet uppfyllt. 

 Efterlevs upprättade rutiner för hantering och uppföljning av ansökan 

för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda? 
Bedömning är att målet är uppfyllt. 

Rekommendation 

 är att kontroller av ansökta och utbetalda ersättningar för bl.a. förlorad ar-

betsinkomst görs under året för att säkerställa att regler och rutiner efterlevs. 

 är vidare att reglementet ses över och revideras med mer jämna mellanrum för 

att säkerställa att det är uppdaterat.  

 är även att rutinbeskrivningarna istället anger rollbeskrivning i kommunen sna-

rare än att namnge ansvarig tjänsteman och att ansvarig motpart framgår. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Förtroendevalda politiker har rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag i 
kommunens tjänst utförda på arbetstid. Vad fullmäktige i kommunen anser motsvara skälig nivå 
får bedömas efter de lokala förutsättningarna. Reglerna för förtroendevalda finns i kommunalla-
gens fjärde kapitel och deras ekonomiska förmåner i §§12-15a. 

Kommunerna bör på ställa krav på att de förtroendevaldas kostnader och intäkter kan styrkas på 
ett godtagbart sätt.  Valet av beräkningsgrund ska beslutas av kommunfullmäktige (KF). 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Granskningen syftar till om kommunstyrelsens interna kontroll avseende hantering av 

förlorad arbetsinkomst är tillräcklig. Frågan besvaras genom följande kontrollmål. 

 Är dokumenterade riktlinjer för hantering av arvoden beslutade av KF? 

 Har kommunen upprättat rutiner för hur ansökan av förlorad arbetsinkomst för förtroen-

devalda i kommunen ska redovisas?  

 Finns rutiner för uppföljning av ansökan om förlorad arbetsinkomst?  

 Finns rutiner för hur underlag för förlorad arbetsinkomst ska styrkas? 

 Efterlevs upprättade rutiner för hantering och uppföljning av ansökan för förlorad ar-

betsinkomst för förtroendevalda? 

1.3. Revisionskriterier och avgränsning 
Kriteriet för granskningen utgår från Kommunallagen (1991:900) samt prop 1990/91:117 samt in-

ternt upprättade rutiner och riktlinjer för hantering av ersättning för förlorad arbetsinkomst  

Kontrollmål 

1.4. Metod 
Förstudie av hantering av förtroendevaldas ansökan om förlorad arbetsinkomst genomförs genom 

översiktlig studie av rutiner, dokument och intervjuer med ansvariga tjänstemän. 

Förstudien är sakgranskad av ansvariga tjänstemän i Degerfors kommun. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Dokumenterade riktlinjer är beslutade av KF 

Iakttagelser 
Kommunens arvodesreglemente är antaget av kommunfullmäktige 2014-11-24 (Dnr KS 

25-2013/42). Där framgår vilka regler som gäller för de förtroendevalda avseende bl.a. 

fasta arvoden och sammanträdesarvoden liksom olika ersättningar såsom förlorad ar-

betsinkomst och reseersättning. I beslutat underlag anges att beräkningen av dessa arvo-

den är grundat på kommunchefens lön i juni 2011 eftersom ingen ny kommunchef har ut-

setts. Vidare ska arvoden uppräknas ”//från och med år 2016 med samma procent som 

den genomsnittliga löneökningen i kommunen”. Där framgår även kraven att mötet eller 

sammankomsten ska kunna styrkas samt att även den förlorade inkomsten ska kunna 

styrkas och hur den ska styrkas (beroende på sysselsättning/anställning). 

Arvodesreglementet har beslutats av fullmäktige vilket är i linje med vad som anges i 

Kommunallagen och därmed förenligt med god intern kontroll. Vi kan konstatera att reg-

lementet inte reviderats sedan det upprättades 2014 även om det enligt upprättat regle-

mente framgår att det är ett ansvarskrav som åligger kommunstyrelsen. Arbete med att se 

över reglementet påbörjades i juni 2017 sedan en tjänsteskrivelse angående arvoden läm-

nats i december 2016. 

Bedömning 
Utifrån ovan bedömer vi målet avseende om dokumenterade riktlinjer för hantering av ar-

voden är beslutade av KF som i huvudsak uppfyllt. 

2.2. Rutiner för ansökan av förlorad arbetsinkomst 
Iakttagelser 
I kommunen finns ett arvodesreglemente och rutiner liksom rutiner för hantering av ar-

voden daterade 2014-11-24, 2015-04-23 samt 2015-02-13. I dokumenten framgår reglerna 

för att ha rätt till förlorad arbetsinkomst, hur ansökan för arvode och ersättning för förlo-

rad arbetsinkomst eller reseersättning ska göras. Där framgår att den förlorade inkomsten 

ska kunna styrkas dels utifrån närvaro vid möte, eller annan för uppdraget relevant sam-

mankomst, och dels utifrån vilket inkomst man gått miste om. Ansökan görs med den 

blankett som finns upprättad och tillgänglig på kommunens hemsida.  

Upprättade rutiner överensstämmer i huvudsak med vad som framgår av beslutat regle-

mente. De är mer detaljerade avseende själva hanteringen av återsökningen av ersättning, 

arvode osv. Mottagare av ansökan är i vissa fall namngiven vilket innebär krav på uppda-

tering så snart ansvaret flyttas över till en ny person.  

Bedömning 
Målet avseende om kommunen har upprättat rutiner för hur ansökan av förlorad ar-

betsinkomst för förtroendevalda i kommunen ska redovisas anses uppfyllt. 
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Mottagare av underlag är i vissa fall namngivna vilket ställer krav på att rutinen upp-

dateras när ansvaret flyttas till en ny person i kommunen. I vissa fall framgår inte av 

rutinen vart blanketten/ansökan ska lämnas. Mottagare av ansökan kan med fördel be-

skrivas utifrån roll i kommunen. 

2.3. Uppföljning ansökan om förlorad arbetsinkomst 
Iakttagelser 
Uppföljning av ansökan görs i de fall det saknas korrekt underlag. Mottagaren av ansökan 

kontrollerar att den följer antagna riktlinjer det vill säga bl.a. att den förtroendevalda del-

tog vid mötet eller/och att ansökan för förlorad arbetsinkomst är underskriven av arbets-

givaren. Om uppgifter eller underlag saknas ska den skickas tillbaka för komplettering. 

Korrekt blankett skickas efter komplettering vidare till ansvarig löneadministratör för re-

gistrering. I övrigt görs inga ytterligare kontroller eller uppföljningar av ansökan.  

I kontrollerade stickprov har vi inte observerat någon avvikande ansökan, samtliga har 

följt upprättad riktlinje och rutin för utformning och formalia. Vi har inte observerat nå-

gon dokumentation av ytterligare uppföljning av ansökningar. 

Bedömning 
Vi bedömer utifrån ovan att målet för om det finns rutiner för uppföljning av ansökan om 

förlorad arbetsinkomst delvis uppfyllt. 

Bedömningen baserar vi på att det även bör finnas kontroller för att säkerställa att ut-

betalda ersättningar är korrekta. 

2.4. Rutiner för underlag för förlorad arbetsinkomst 
Iakttagelser 
I det reglemente som kommunfullmäktige beslutat om framgår hur förlorad arbetsin-

komst ska styrkas. Närvaro vid möten eller annan relevant sammankomst ska kunna styr-

kas. Det görs vanligtvis genom avstämning mot mötesprotokoll och görs av ansvarig tjäns-

teman, vanligtvis nämndens sekreterare. När det gäller styrkande av själva inkomsten be-

ror det på personens anställningsförhållande. Om det gäller en politiker med anställning, 

ska arbetsgivaren styrka uppgiften genom att signera ansökningsblanketten. Om inkomst 

inte kan styrkas görs en beräkning utifrån senast fastställda sjukpenning för dag enligt an-

given beräkning i arvodesreglementet. Egenföretagare får ersättning utifrån senast taxe-

rad inkomst.  

I såväl beslutat reglemente som upprättade rutiner framgår hur förlorad inkomst ska styr-

kas och vad den ska baseras på.  

Bedömning 
Bedömningen avseende om det finns rutiner för hur underlag för förlorad arbetsinkomst 

ska styrkas, är att målet får anses som uppfyllt. 
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2.5. Efterlevs upprättade rutiner 
Iakttagelser 
I granskningen har vi genomfört ett antal slumpmässiga stickprov på ansökan om arvode 

och förlorad arbetsinkomst. Samtliga stickprov överensstämmer med riktlinjerna för an-

sökan om arvode och förlorad arbetsinkomst. Vi har i stickproven inte observerat några 

avvikelser med annat underlag för att styrka inkomstbortfall annat än vad som är tillåtet. 

Bedömning 
Vi bedömer att rutinerna för hantering och uppföljning av ansökan för förlorad arbetsin-

komst för förtroendevalda efterlevs vilket innebär att målet anses som uppfyllt. 
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3. Revisionell bedömning 

Av fem kontrollmål ovan anses fyra uppfyllda medan ett bedöms som delvis uppfyllt.  

Utifrån genomförd granskning och sammanfattande bedömning om kommunstyrelsens 

interna kontroll om hantering av förlorad arbetsinkomst är tillräcklig anser vi att den är i 

allt väsentligt god.   

3.1. Rekommendationer 
Vi rekommenderar att reglementet ses över och revideras med mer jämna mellanrum för 

att säkerställa att det är uppdaterat och överensstämmer med faktiska omständigheter. 

Rutinbeskrivningarna rekommenderas ange rollbeskrivning i kommunen snarare än att 

namnge ansvarig tjänsteman. Det bör även förtydligas vem (roll) som är mottagare av an-

sökan och kontroll för delarna i processen. Antingen på en övergripande generell nivå el-

ler mer specifik för respektive punkt då det saknas för vissa punkter i upprättade rutiner 

vilket på så sätt blir en mer konsekvent beskrivning av hanteringen. 

Vi rekommenderar vidare att kontroller av sökta och utbetalda ersättningar för bl.a. förlo-

rad arbetsinkomst görs under året för att säkerställa att regler och rutiner efterlevs. 

  

 

 

2017-10-24   

   

Maria Jäger 

 

 Anette Fagerholm  
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§ 29 Dnr 00263-2017  

Revisionsrapport: Granskning av 
bokföringsunderlag och rutiner kopplat till 
leverantörsfakturor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens svar på granskningen och 
överlämnar detta till revisorerna.  

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Degerfors kommun 
genomfört en granskning avseende rutiner kring leverantörsutbetalningar och 
hantering av leverantörsfakturor. Granskningen syftar till att bedöma om 
nämnderna har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörer 
och leverantörsfakturor samt att bedöma om de bokföringsmässiga 
fakturaunderlagen tillhörande resekostnader och representation är 
tillfredsställande.  

PwC:s sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att den interna 
kontrollen avseende leverantörsutbetalningar är tillräcklig men att det inom 
vissa områden bör vidtas åtgärder i syfte att ytterligare stärka kontrollen. 

Utifrån de rekommendationer som framkommit i samband med granskningen 
har ekonomiavdelningen påbörjat arbetet med tydligare riktlinjer för bokföring 
av resor och representation. Attestförteckningarna kommer att bli enhetliga och 
beslutas av nämnderna från 2018, löpande förändringar kommer beslutas på 
delegation av respektive förvaltningschef. 

I början av 2018 kommer ekonomiavdelningen se över och dokumentera de 
processer som sker i kommunens leverantörsregister med tillhörande 
behörigheter för att stärka den interna kontrollen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-02  

Revisionsrapport, 2017-12-04 

Skickas till 

Revisorerna 
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Revisionsrapport: Granskning av 
bokföringsunderlag och rutiner kopplat till 
leverantörsfakturor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens svar på granskningen och 
överlämnar detta till revisorerna.   

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Degerfors kommun 
genomfört en granskning avseende rutiner kring leverantörsutbetalningar och 
hantering av leverantörsfakturor. Granskningen syftar till att bedöma om 
nämnderna har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörer 
och leverantörsfakturor samt att bedöma om de bokföringsmässiga 
fakturaunderlagen tillhörande resekostnader och representation är 
tillfredsställande.  

PwC:s sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att den interna 
kontrollen avseende leverantörsutbetalningar är tillräcklig men att det inom 
vissa områden bör vidtas åtgärder i syfte att ytterligare stärka kontrollen. 

Utifrån de rekommendationer som framkommit i samband med granskningen 
har ekonomiavdelningen påbörjat arbetet med tydligare riktlinjer för bokföring 
av resor och representation. Attestförteckningarna kommer att bli enhetliga och 
beslutas av nämnderna från 2018, löpande förändringar kommer beslutas på 
delegation av respektive förvaltningschef. 

I början av 2018 kommer ekonomiavdelningen se över och dokumentera de 
processer som sker i kommunens leverantörsregister med tillhörande 
behörigheter för att stärka den interna kontrollen.   

Ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Degerfors kommun 
genomfört en granskning avseende rutiner kring leverantörsutbetalningar och 
hantering av leverantörsfakturor. Granskningen syftar till att bedöma om 
nämnderna har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörer 
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och leverantörsfakturor samt att bedöma om de bokföringsmässiga 
fakturaunderlagen tillhörande resekostnader och representation är 
tillfredsställande.  

 
PwC:s sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att den interna 
kontrollen avseende leverantörsutbetalningar är tillräcklig men att det inom 
vissa områden bör vidtas åtgärder i syfte att ytterligare stärka kontrollen. 
Avseende kontering av representation och resekostnader bör åtgärder sättas in 
för att säkerställa att bokföringen lever upp till lagstiftarens krav. Kommunen 
bör ta fram tydliga riktlinjer för hur representation och resor skall genomföras 
och vilka krav som finns på bokföring av sådana kostnader. PwC har inom 
ramen för granskningen inte identifierat några indikatorer på oegentligheter 
utifrån de kontroller och stickprov som genomförts.  

Nedan redovisar PwC deras väsentligaste rekommendationer utifrån den 
genomförda granskning följt av förvaltningens svar:  

• PwC rekommenderar kommunen att revidera attestreglementet och 

förändra vem som har rätt att besluta om attestförteckningarna. PwC 

anser att dessa årligen bör fastställas av nämnd eller styrelse och att 

förvaltningschef på delegation kan besluta om förändringar under 

löpande år.  

Från och med 2018 kommer attestförteckningen beslutas av respektive nämnd 
och löpande förändringar under året beslutas på delegation av förvaltningschef.   

• PwC rekommenderar kommunen att överväga att införa enhetliga 

attestförteckningar som följer attestreglementet. Kommunen kan också 

överväga om beloppsbegränsningar ska ingå i attestsystemet.  

En enhetlig attestförteckning som följer attestreglementet kommer att upprättas 
under 2018 där även beloppsgränser kommer att framgå. Ekonomiavdelningen 
ska ta fram enhetliga beloppsbegränsningar utifrån den attestbehöriges 
arbetsfunktion. 

• PwC rekommenderar kommunen att ta fram en blankett som skall 

användas för dokumentation av förändringar av attestbehörigheter 

under löpande år.  

En enhetlig blankett tas fram för löpande förändringar av attestbehörigheter 
under 2018. 

• PwC rekommenderar kommunen att arbeta för att i så stor utsträckning 

som möjligt undvika att personal har både rätten att beslutsattestera 

leverantörsfakturor, leverantörsutbetalningar och möjligheten att justera 

i leverantörsregistret.  

Ekonomiavdelningen kommer se över arbetsflöden och behörigheter under 
2018.  

• Utifrån gjorda iakttagelser rekommenderar PwC kommunen att 

dokumentera rutiner avseende hanteringen av leverantörer och 

hantering av leverantörssystemen. Detta inte minst för att göra 

hanteringen mindre personbunden och säkerställa att den sker på ett 

strukturerat och systematiskt sätt.  



Degerfors kommun 
Datum 

2017-12-05 
 

KS 00263-2017 
Sida 

3(3) 
 

 

Ekonomiavdelningen kommer att upprätta dokumentation för rutiner avseende 
hantering av leverantörsregister och leverantörssystemet. 

• PwC rekommenderar kommunen att dokumentera och formaliserade de 

kontroller av väsentliga processer och funktioner i leverantörssystemen 

som kommunen redan idag genomför. Vidare rekommenderar PwC 

kommunen att överväga om dessa kontroller behöver kompletteras med 

ytterligare kontrollmoment. 

Ekonomiavdelningen kommer upprätta dokumentation för både rutiner och 
processer i leverantörssystemet och se över vilka ytterligare kontroller som kan 
genomföras för att säkerställa en god intern kontroll. 

• PwC rekommenderar kommunen att ta fram tydliga regler för hur 

representation och resor skall genomföras och vilka krav som finns på 

bokföring av sådana kostnader. Vidare bör kommunen säkerställa att 

denna information blir tillgänglig till den personal som berörs.  

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar för närvarande med att uppdatera 
kommunens resepolicy och där kommer även regler för representation 
inkluderas.  

En enklare ekonomiutbildning kommer ges till samtliga attestanter kring hur 
bokföring av rese-, representations- utbildnings- och övriga kostnader ska ske. 
Utbildningen ska även innehålla avdragsregler för moms avseende 
representation och annan information om den kommunala redovisningen och 
dess processer. Ett gemensamt utbildningsmaterial kommer att tas fram under 
våren 2018 och respektive ekonom ansvarar för utbildning av förvaltningarnas 
attestanter. 

Ekonomiavdelningen ska se över de olika konton som finns upprättade i 
ekonomisystemet för resor, representation, kurs/konferens samt gåvor till 
anställda för att bokföringen fortsättningsvis ska ske på rätt konto. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2018.  
  

Madelene Hedström 
Biträdande ekonomichef 

Bilagor 
Revisionsrapport – Granskning av bokföringsunderlag och rutiner kopplat till 
leverantörsfakturor. 

Beslutet ska skickas till 
Revisorer 




































