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Revisionens uppdrag

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska kommunstyrelsen och alla nämnder. 
Revisorerna ska i sin granskning pröva om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom styrelse och övriga nämnder är 
tillräcklig. 

Detta innebär att revisorerna enligt god revisionssed varje år ska göra en s k grundläggande granskning. I den grundläggande 
granskningen ingår granskningar av delårsrapport och årsredovisning samt granskning av intern styrning och kontroll samt 
måluppfyllelse.

Inför revisorernas bedömning av om de ska tillstyrka ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, behöver de inhämta 
information om att kommunstyrelsen aktivt har utövat det ansvar som de har för den interna styrningen och kontrollen samt för
att fullmäktiges mål uppfylls i så hög grad som möjligt.

Den information som går att utläsa ur kommunstyrelsens protokoll samt övrig dokumentation har sammanställts tillsammans med 
det sakkunniga biträdets bedömningar och kommentarer. Ni får materialet för att vi vill diskutera bedömningarna med er.

Vi vill också gärna veta om ni anser att ni får tillräckligt med information om den ekonomiska utvecklingen inom kommunens 
verksamheter samt om ni får tillräckligt med information om hur de olika verksamheterna utvecklas kvalitetsmässigt. Dessutom 
vill vi veta om ni anser att ni får tillräckligt med information om de kommunägda bolagen för att ni ska kunna ha den uppsikt över 
bolagen som kommunallagen anger att ni ska ha.

Med vänlig hälsning

Maria Jäger

PwC

010-212 78 55

maria.jaeger@pwc.com
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Mål och styrning 2017 Eventuella kommentarer/noteringar

Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?

X Kommunstyrelsen har inte antagit en 
verksamhetsplan för 2017. Kansliavdelningen har 
verksamhetsplan för sin avdelning. 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den 
styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

E/T Det finns ingen verksamhetsplan. 

Har styrelsen antagit en internbudget för sin 
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?

X Kommunstyrelsen har antagit internbudget KS 
2017-02-06 § 19 som motsvarar fullmäktiges ram.

Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den 
styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

X I allt väsentligt.

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens/styrelsens verksamhet?

X Mål för verksamheten finns i budget 2017 med 
plan 2018-2019. Ej mätbara el. uppföljningsbara. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens/styrelsens ekonomi?

X Det finns inget specifikt ekonomiskt mål för 
kommunstyrelsen utöver tilldelad budgetram. 

Har styrelsen/nämnden fångat upp och verkställt 
eventuella särskilda uppdrag från fullmäktige?

X Kommunfullmäktige har givit styrelsen fyra 
uppdrag under 2017: ta fram förslag på 
koncernövergripande värdegrund, ta fram 
riktlinjer för planerings- och 
uppföljningsprocessen, samordna arbetet med att 
ta fram indikatorer för att följa upp 
utvecklingsområdena samt uppdatera 
näringslivsstrategin. Uppdragen framgår av 
kommunstyrelsens protokoll under 2017. 
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Uppföljning och rapportering 2017 Eventuella kommentarer/noteringar

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller verksamhet?

X Kommunstyrelsen har tagit del av återrapportering
kring verksamheten i september i samband med 
delårsrapport för juni. 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller ekonomi?

X Kommunstyrelsen har tagit del av månadsuppföljning 
regelbundet under året samt delårsrapport i 
september. Prognostiserat resultat rapporteras i 
samband med delårsrapporten. Kommunstyrelsen 
uppmanar socialnämnden vid delåret att vidta 
åtgärder för att verksamheterna ska bedrivas inom 
tilldelad ram. Av det samlande underskottet på 2 
mnkr bedöms hälften klaras inom befintlig budget. 
Nämnderna uppmanas arbeta för att hålla budget. 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, 
resultat och effekter?

X Det finns ingen fullständig uppföljning av samtliga 
mål för verksamheten. 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och 
kvalitet vid rapporteringen?

X Budgetbelopp för utvalda verksamheter inom 
kommunstyrelsen presenteras i delårsrapporten. 
Dessa ställs mot bokslut 2016 och delår 2017.

Får nämnden återrapportering av beslut som 
fattats på delegation?

X Återrapportering av delegeringsbeslut är en stående 
punkt på kommunstyrelsens sammanträde. 
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Resultat, aktiva åtgärder och
återrapportering till fullmäktige 2017

Eventuella kommentarer/noteringar

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? X I delårsrapport anges att två mål i allt väsentligt är 
uppfyllda och ett mål är uppfyllt för verksamheten. 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? X Styrelsen prognostiserar vid månaduppföljningen 
i november ett resultat på-0,7 mnkr. Resultatnivån 
är inte förenlig med fullmäktiges finansiella mål. 

Sker en strukturerad värdering av resultat och 
måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?

X Utfall i förhållande till satt målnivå saknas i 
delårsrapporten.

Preciserar nämnden vid behov vad som ska 
göras, när det ska göras och av vem?

X I samband med bristande måluppfyllelse 
preciseras ej insatser och vem som ansvarar för att 
de genomförs. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Heltidsprojekt 

Förslag till beslut 
Projektplanen ”Heltid som norm” godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände projektbeställningen 
”Heltidsprojekt” på sammanträde 2017-04-24. 

Av projektupplägget framgår att en projektplan ska arbetas fram för att antas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Projektet avser endast socialförvaltningen 
men om det visar sig senare kan ytterligare en avgränsning göras. 

I förslaget till projektplan finns ett förslag om att avgränsa projektet till vård 
och omsorg inom socialnämnden. 

    

Beslutsunderlag 

Projektbeställning, heltidsprojekt       

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef 

 

Bilagor 
Heltid som norm - projektplan 

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 

Projektledare Linda Svensson 
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Sammanfattning syfte och mål  

Degerfors kommun kommer mellan 2017-08-15 fram till 2018-12-31 genomföra ett 

utredningsprojekt med syftet att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Den normala 

anställningsformen vara heltid och i samband med den normaliseringsprocessen minskar 

samtidigt antalet timvikarier.  

 

Projektet omfattar vård och omsorg inom socialförvaltningen men projektplanen är 

utformad för att ligga som grund i andra förvaltningars arbete för fler heltidsanställda. I 

projektbeställningen framgår att syftet och målet med projektet är bland annat att bidra till 

en attraktiv kommun med en jämställd arbetsgivare där medarbetarna trivs. Andelen fler 

heltidsanställda ska bidrar till effektivisering och flexibilitet utifrån brukarnas behov och 

ska på sikt vara kostnadsneutralt.  

 

Under året 2018 arbetas ett förslag fram på hur målet ska uppnås. Det ställs större krav på 

att cheferna har kontroll på sin budget och sin bemanning då kostnaderna snabbt kan öka, 

speciellt i början av projektets införande. Vi kommer i projektet arbeta med det genom att 

gå igenom hur systemstöden kan bidra till ökad kontroll, ta fram en tydlig 

bemanningsprocess, skapa effektiv schemaplanering, samplanering och bemanning.  

I samband med förändrade arbetssätt finns behov av arbetsgrupp som säkerställer 

arbetsmiljön för medarbetarna och kvalitén för brukarna d.v.s. arbeta med 

rutinöversyn/planeringsstruktur på enheterna, arbetstoppar/dalar samt andra 

arbetsmiljörisker som kan uppkomma i samband med införandet av heltid som norm. 

Arbetsgruppen består av projektmedarbetare samt medarbetare som också arbetar som 

ambassadörer i projektet för att på så sätt få en lättare förankring där medarbetarna har en 

påverkansmöjlighet i projektet.  

Heltid en rättighet - deltid en möjlighet ska stimulera och attrahera människor att välja att 

arbeta heltid i Degerfors kommun. Faktorer som bidrar till detta är att: 

 

- Samtliga anställda som omfattas av projektet anställs på heltid. 

- Medarbetaren har 1 ggr/år i samband med medarbetarsamtalet 

möjlighet att önska sin sysselsättningsgrad med motivering. 

- Riktlinjerna innefattar samtliga medarbetare oavsett tjänstgöringsgrad. 

På så sätt arbetar alla under samma villkor. Det vill säga att 

samplanering kommer bli aktuellt. I första hand förläggs arbetstiden 

på ordinarie enhet.  

- Arbetsgivaren har ansvar för förläggningen av arbetstiden inom ramen 

för verksamhetens behov.  

- Medarbetaren skall ges påverkansmöjlighet. 

- Hälsosam förläggning av arbetstider ska eftersträvas.  
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Tidsplan 2017-08-15 ~ 2018-12-31 

 

 

 

 

 

  

 

Block 1 

(aug-okt) 

 

 Inläsning av material 

 Byta erfarenheter med andra 

kommuner 

 Inhämta statistik, kartläggning av 

nuläge 

 

Block 2 

(nov-dec) 

 

 Workshop med uppföljning 

 Projektplan upprättas  

 Analys av statistik 

 

 

 

 

 

 

Block 3 

(jan-april) 

 

 Förslag på definition av ”heltid 

som norm” tas fram i arbetsgrupp  

 Se över bemanningsprocessen 

Arbetsgrupp tar fram förslag till 

styrgrupp. Riskanalys görs efter 

detta är klart. 

 Kommunikationsplan upprättas, 

mitten på januari 

 Projektmedarbetaren startar 

arbetsgrupp för att se över 

arbetsmiljö & brukar kvalitén  

 

 

 

 

Block 4 

(april-jun) 

 

 Nulägesrapport om önskemål att 

höja sin sysselsättningsgrad 

 Analys av schema och kostnader 

 Projektmedarbetaren fortsätter 

arbetet med arbetsmiljö och 

brukarkvalitet 

 Riskanalys på det förändrade 

arbetet görs 

 

Block 5 

(aug-dec) 

 

 Schema och ekonomi  

 Budget görs utifrån vad som 

framkommit under projektets gång 

och som kommer ligga som grund 

för projektets resultat 
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Block 1  

Inläsning av material 

Projektledare läser in sig på vad projektet innebär samt vilka erfarenheter om 

tillvägagångssätt och resultat andra kommuner har. Analys finns att hämta hos 

projektledare. 

 

 

Erfarenhetsutbyte med andra kommuner 

Projektledare har bytt erfarenheter med Karlskoga kommun och har ett fortsatt 

erfarenhetsutbyte med Karlskoga under processens gång.  

 

 

Inhämta statistik och kartläggning nuläge 

Statistik från specifika enheter tas fram där det framgår frånvaro under olika perioder samt 

aktuella sysselsättningsgrader per enhet.  

Framtida pensionsavgångar ses också över.  

 

Resultat block 1 

Inläsning av material och erfarenhetsutbyte med andra kommuner 

Under året planerar projektledare samt projektmedarbetare att kontinuerligt besöka andra 

kommuner för att få erfarenhetsutbyte i frågor som är aktuella.  En sammanställning av 

olika modeller har gjorts som ligger som underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram 

schemamodeller och bemanningsprocess. Data från rapporter oönskade och önskade 

resultat har hämtats in för att under projektets gång kunna användas i olika 

frågeställningar. För projektledare är anmälan till nätverksträffar samt andra former av 

konferenser planerade inför 2018.  

 

Inhämtning av statistik och kartläggning av nuläge.  

Svårigheter har förekommit i inhämtningen av statistik och projektledare inte har haft 

tillgång till data vilket medför en försening i det arbetet. Kartläggningen av nuläget det 

vill säga hur stor andel medarbetare önskar arbeta heltid senareläggs till det att 

definitionen är fastställd. På så sätt har medarbetaren fått kunskap om vad det innebär att 

arbeta heltid/deltid och svarsresultatet blir på så sätt mer korrekt. Kartläggningen kommer 

att göras under april månad.  

 

 

 

  



Degerfors kommun 
 

  
  

  
Sida 

6(10) 

 

 

Block 2  

Analys statistik 

Statistik om sysselsättningsgrader i socialförvaltningen granskas. Förväntade 

pensionsavgångar, frånvarostatistik och så vidare analyseras. 

 

Workshop 

Time Care håller i en workshop dag. Styrgruppen och andra inbjudna arbetar fram och 

tydliggör viktiga hållpunkter i projektet att arbetas vidare med.  

 

Resultat block 2  

Dokument workshop sammanställning har tagits fram efter workshopdagen där det 

framkommer viktiga delar i projektet att arbeta vidare med. Projektledare sammansätter 

grupper, skickar ut inbjudan och planerar för de olika mötenas innehåll.   

Delar av statistik har inte kunnat granskas då data inte varit åtkomliga. Dokument på 

sysselsättningsgrader för varje enhetschef har granskats.  

 

 

Block 3  

Förslag på definition av heltid som norm 

Förslag på definition till heltid som norm tas fram. Vad innebär heltid som norm för 

Degerfors?  

 

Bemanningsprocessen 

En arbetsgrupp sammansätts som består av enhetschefer, Kommunals fackförbund och 

system administratör.  

Aktuellt blir att se över Bemanningsprocessen i Degerfors kommun. Vilka rutiner och 

riktlinjer finns idag och behöver något av detta förändras eller förnyas för uppdragets syfte 

och mål? Med fler heltidsarbetande ökar risken för överkapacitet vissa tider på dygnet. 

Arbetsgruppen kommer undersöka hur organisationen arbetar med schema aktiviteter 

vilket innebär det som läggs in i schema som är utöver ordinarie arbetstid/aktivitet. Ett 

förslag på policy gällande bemanning och schema aktiviteter tas fram i gruppen. På så sätt 

skapas förutsättningar för fler heltidsanställda med jämn arbetsbelastning och balans i 

ekonomin.  

 

Arbetsgruppen undersöker också behov av förändrade arbetstider över dygnet för att täcka 

verksamhetens behov. Finns behov av förändrade arbetssätt gällande bemanningsenheten?  

Hur arbetar organisationen idag och behöver rutiner förändras för att skapa bättre 

förutsättningar för att nå projektets mål?   
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Projektmedarbetarens arbetsgrupp: Brukarkvalitet & Arbetsmiljö 

Projektmedarbetare leder en arbetsgrupp som ser över arbetsmiljön och kvalitén samt 

kontinuiteten hos brukarna. En nulägesanalys görs tillsammans med arbetsgrupp som 

består av medarbetare och leds av projektmedarbetare 

 

förändringsmöjligheter. Gruppen ser över arbetsuppgifterna över dygnet för medarbetarna 

och hur man ska jämna ut arbetstoppar och dalar samt andra specifika riktlinjer/rutiner.  

 

Kommunikationsplan upprättas 

En kommunikationsplan upprättas tillsammans med kommunens kommunikatör. 

Huvudsyftet med kommunikationsplanen är att alla har rätt information och får den 

information som behöver nå ut under projektets gång.  

En stor insyn i projektets och projektets gång minskar risken för ryktesspridning, oro och 

stress som är viktiga grundstenar att försöka undvika för en god arbetsmiljö.   

Vi minskar risken för missförstånd som i sin tur kan leda till dålig arbetsmiljö, stress och 

ohälsa.   

 

Resultat block 3 

Dokument med Förslag på definition av heltid som norm  

Dokument med bemanningsprocessen  

Kommunikationsplan 

Riskanalys gjord av projektledare  

Riskanalys gjord av projektmedarbetare 

 

 

 

Block 4 

Nulägesrapport om önskemål att höja sin sysselsättningsgrad. 

Kartläggning om hur många medarbetare som önskar höja sin sysselsättningsgrad. Frågan 

kommer att ställas till medarbetarna efter att kravbilden är färdig. Detta för att få rätt svar 

på frågan. I projektbeställningen står det beskrivet att en analys skall göras under 2017 för 

att undersöka hur många medarbetare som önskar gå upp i heltid. Undersökts detta innan 

medarbetarna vet vilka krav som ställs så riskerar vi att få ett missvisande svar och därför 

har styrgruppen valt att vänta med den frågeställningen tills efter kravbilden är tydliggjord. 

 

Arbetssätt gällande schema och bemanning ses över 

En arbetsgrupp med schemaadministratörer och personal från bemanningsenheten samt 

enhetschefer sätts samman för att utreda schemaläggning, samplanering ändrade arbetssätt 

för skapa jämn arbetsbelastning och möjlighet för att minska vikarieanskaffning. I 

samband med fler heltidstjänster finns en risk att det kommer råda överkapacitet på 

enheterna, hur löser man det? Man har sett i andra kommuner som gjort heltidsresan att 

vikarie anskaffningen inte minskat och att det samtidigt varit svårt att få ut sin schematid. 
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Kombinationen av överkapacitet på enhetens utan att minska vikarieanskaffningen är en 

risk som bör undvikas för att undvika omkostnader och kommer vara huvudfrågorna i den 

här arbetsgruppen med ledning av projektledaren.  

 

Nulägesrapport om önskad sysselsättningsgrad redovisas  

Projektledare redovisar till styrgrupp första veckan i maj resultatet av den översyn som 

gjordes i april. Vad resultatet visar kommer bli en viktig indikator på vad vi under hösten 

behöver arbeta med för att uppnå projektets mål. 
 
 

Projektmedarbetare fortsätter  

Arbeta med riskerna som kan uppkomma i samband med förändrade arbetssätt. Utgår 

ifrån riskanalyserna gjorda under perioden i Block 3.  

 

Resultat block 4  

Dokument med resultat om önskemål om ökas sysselsättningsgrad 

Dokument med förslag på bemanning och schemastruktur  

 

 

 

Block 5 

Budget  

Ekonomisk analys görs utifrån vad som framkommit under projektets gång där kostnaden 

för de olika tillvägagångssätten ses över. Analysen kommer vara en grund för fortsatt 

arbete med heltid som norm.  

 

Schema och Ekonomi kontroll 

Att heltid blir en rättighet innebär stora förändringar och ett ökat behov av schemaöversyn 

och ekonomisk kontroll. Detta för att det blir en risk att det blir en övertalighet av personal 

på enheterna. Det finns också en risk att vikariekostnaderna inte minskar. För att öka 

möjligheten till ett lyckat resultat behöver schemaadministratörerna, bemanningspersonal 

och chefer rätt utbildning för rätt systemstöd. Systemstöden behöver anpassas till den data 

som ska plockas ut för att få kontroll sin bemanningsprocess och budget.  

Arbetsgrupp arbetar med systemstöds översyn, modeller för att förenkla kontrollen samt 

kompetensutveckling. Arbetsgruppen består av enhetschefer och system administratörer. 

Projektmedarbetare fortsätter  

Arbeta med riskerna som kan uppkomma i samband med förändrade arbetssätt. Utgår 

ifrån Riskanalyserna gjorda under perioden i Block 4.  
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Resultat block 5   

Förslag på utbildning för chefer och administratörer  

Förslag på förändrade rutiner och arbetssätt  

Dokument: riskanalys att arbeta vidare med  

Dokument: med modellen i sin helhet 

 

Riskanalys 

Riskanalyser görs utifrån tre perspektiv; Brukaren, medarbetaren och verksamheten. 

Riskanalyserna identifierar riskerna både i nuläge och framräknat. Riskanalysen skrivs 

löpande under projektets gång och arbetsgrupper arbetar kontinuerligt med de risker som 

uppkommer.  

 

Uppföljning  

Under 2018 har ett utredningsarbete pågått för att ta fram en modell för hur Degerfors 

kommun ska kunna erbjuda samtliga deltidsarbetande samt nyanställda heltid inom 

socialförvaltningen. Utifrån tre parametrar mäts löpande resultatet av förändringen och 

återrapporteras till socialnämnden.  

 

- Brukarundersökningen påvisar brukarkvalitén  

- Motiveringen av sysselsättningsgraden påvisar hur arbetsmiljön är på 

arbetsplatsen.  

- Budgetredovisning påvisar uppnått mål gällande målet att heltid som norm 

skall på sikt vara kostnadsneutralt.  
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Kommunikationsplan  

 

 

1 jan – 31 mars Block 3 

 Övergripande mail till berörda chefer, sista veckan i februari 

 Informationsmail till berörda chefer att ta upp på APT samt 

informationsblad till personalen som läggs i postfack, början på mars. 

 Information finns även på intranätet. 

 

1 april – 30 juni Block 4 

 Enkät skickas ut under första veckan i april. 

 Skicka ut mail med ny information till berörda chefer att ta upp på 

APT i maj. Lyfter ambassadörerna (projektgrupp med 

projektmedarbetaren). Med bifogad fil som skrivs ut och läggs i 

personalens postfack. 

 

1 aug – 31 dec 

 Skickar ut mail till berörda chefer med ny information. Detta ska inte 

tas upp på APT. 

 Skicka ut mail med ny information till berörda chefer att ta upp på APT 

i november, lyfter ambassadörerna (projektgrupp med 

projektmedarbetaren). Med bifogad fil som skrivs ut och läggs i 

personalens postfack. 
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§ 88 Dnr 00240-2016  

Projektbeställning: Heltidsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Svaret på återremissen godkänns.  

2. Projektbeställningen ”Heltid som norm” antas. Projektet finansieras 
med 300 tkr under 2017 via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader och arbetas in i förvaltningens budget från och med 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunstyrelseförvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna och föreslå formerna för ett projekt för 
heltidsarbete.    

Ärendet återremitterades (KS AU § 12/2017-01-23) för att "kompletteras med 
en analys av kostnader samt fördelar och nackdelar med att ta in en konsult 
som genomför projektet istället för en projektledare som är anställd. 
Projektbeställningen ska utvecklas avseende omfattning (socialförvaltningen 
först och stryk skrivning om delade turer), deltagare i styrgruppen och att 
projektet inte primärt riktar sig till de som arbetar deltid."  

Yrkanden 
Annika Engelbrektsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2017-04-24 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-04-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 12/2017-01-23 

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef 

 



  

Uppdragsgivare: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Max Tolf, 0586-482 34 
Max.tolf@degerfors.se 
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Heltid som norm 

1 Inledning 

 Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna och föreslå formerna för ett projekt för 

ökad andel heltidsarbete bland kommunens medarbetare.  

Av kommunens förvaltningar har idag socialförvaltningen lägst andel 

heltidsanställningar. Projektet inleds därför inom socialförvaltningen med 

ambitionen att efter utvärdering på sikt utvidgas till att omfatta kommunens 

samtliga förvaltningar.  

Folkhälsonämnden har nyligen genomfört ett treårigt projekt med syfte att 

utvärdera olika modeller för att införa heltider. Karlskoga kommun har därefter 

beslutat om ett treårigt heltidsprojekt för perioden 2017-2019 där 

verksamheterna inom vård och omsorg samt kost och städ omfattas. Goda 

möjligheter till erfarenhetsutbyte med grannkommunen finns därmed. 

I denna projektbeställning klargörs uppdragets omfattning, avgränsningar, 

process, projektorganisation och behov av resurser. 

2 Uppdrag och syfte 

 Uppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (KS AU § 174/2016-12-12) följande 

”Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för och kostnaderna med att starta ett heltidsprojekt 

inom Degerfors kommun. Det uppdras åt förvaltningen att återkomma 

med förslag avseende projektets utformning och omfattning till 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-23.” 

Detta uppdrag återfinns även i kommunens budget för 2017.   

Annika Engelbrektsson (S) har inkommit med en motion som bland annat 
föreslår att Degerfors kommun tar ett inriktningsbeslut om att införa heltider 
som norm. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-01-09 bifölls motionen 
avseende inriktningsbeslutet. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt 
sammanträde 2017-02-27 att bifalla motionen avseende inriktningsbeslutet om 
att införa heltider. Motionen avslogs i övriga delar med hänvisning till det 
utredningsuppdrag kommunstyrelseförvaltningen fått avseende ett 
heltidsprojekt.           

Av det centrala kollektivavtalet HÖK 16 som SKL träffat med Kommunal 

framgår att alla arbetsgivare, med utgångspunkt från verksamhetens behov och 

resurser, ska ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. 

Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31.  

Projektet är ett så kallat utredningsprojekt som kommer bedrivas mellan 2017-

08-15 och 2018-12-31. 
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 Syfte och effektmål 
Syftet med projektet är att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Detta 

ska bidra till att kommunen uppfattas som en attraktiv, jämställd arbetsgivare 

där medarbetarna trivs.  

Ett annat syfte är att arbeta fram arbetssätt som bidrar till en effektivare och 

flexiblare organisation med utgångspunkt i brukarnas behov.  

 Projektmål 
Vid utgången av 2018 ska en plan ha upprättats för hur samtliga 

tillsvidareanställda medarbetare inom socialförvaltningen ska kunna erbjudas 

möjlighet till heltidsarbete.  

Vid ett framgångsrikt genomförande av projektet ska kommunens behov av 

vikarier samt mer- och övertidsarbete minska.  

Projektet ska bidra till en ökad jämställdhet och till att möta de 

rekryteringsutmaningar kommunen står inför.  

Projektet ska ge upphov till arbetssätt som bidrar till en effektivare och 

flexiblare organisation med utgångspunkt i brukarnas behov.  

Ambitionen är att ökningen av andelen heltidsarbete på sikt ska vara 

kostnadsneutral. Krav på förändrade arbetssätt ska tydliggöras och vid behov 

beslutas i projektets inledande del. 

Projektmålen kan även rubriceras enligt följande. 

 Mål för brukarna 

o Minska antalet vikarier som brukarna behöver möta (detta kan 

dock innebära ökat möte med tillsvidareanställd personal). 

o Ökad andel heltidsarbete ska bidra till att lösa den rekryterings-

utmaning vi står inför och säkerställa verksamheten. 

 Mål för personal 

o Öka jämställdheten bland kommunens anställda så fler kvinnor 

får möjlighet att arbetat heltid och därmed erhålla bättre 

privatekonomiska förutsättningar under arbetsliv och under 

livet som pensionär. 

 Mål för ekonomi 

o Målet med införandet av fler heltider ska på sikt vara 

kostnadsneutral. Fler heltidstjänster ska innebära färre övertids- 

och vikarietimmar. 

 

 Avgränsningar 

Projektet omfattar inte medarbetare med partiell sjukersättning eller anställda på 

avtalen BEA (arbetsmarknadsåtgärder) och PAN (personlig assistans).  

Projektet omfattar enbart tillsvidareanställda medarbetare. 
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Projektet syftar inte till att ändra rådande heltidsmått. 

Projektet omfattar inledningsvis endast socialförvaltningen. Om det under 

etapp 1 i tids- och aktivitetsplanen kan projektet komma att avgränsas till ett 

pilotprojekt, exempelvis inom Letälvsgården. Detta kommer projektbeställaren, 

dvs KSAU, besluta i ett senare skede. 

3 Beskrivning av nuläge 

Statistiken avser medarbetare med heltidsanställning. 

 Kvinnor heltid Män heltid 

Kommunstyrelseförvaltningen 91 % 100 % 

Kultur & utbildning 83 % 82 % 

Serviceförvaltningen 80 % 100 % 

Socialförvaltningen 43 % 77 % 

4 Projektorganisation 

Förändringsprojekt i politiska organisationer får en något dubbel 

projektorganisation då politiken är ansvarig för resurser och resultat medan 

förvaltningen är experter på sitt ansvarsområde med arbetsgivaransvar och 

ansvaret att verkställa politiskt fattade beslut. 

Ytterst är fullmäktige ansvariga och har fattat inriktningsbeslut om att heltid ska 

vara norm och det är de som äger frågan om budgeten för kommunen på den 

övergripande nivån. 

Kommunstyrelsen är arbetsgivarpolitiskt ansvarig. 

Enligt förslaget är socialnämndens personal de som i första skedet ska omfattas 

av heltidsprojektet. Socialnämndens politiker är ansvariga för förvaltningens 

organisering och dimensionering. 

På förvaltningsnivå ansvarar respektive chef för att leda och fördela arbetet 

utifrån organisation och medel som förvaltningen fått tilldelat sig av nämnden. 

Kommunstyrelsen och socialnämnden är därför politiskt ytterst ansvariga för 

mål, resultat och budget. Förvaltningarna är ansvariga för arbetsledning och 

organisering av arbetet utifrån givna mål och medel.  

För att projektet ska lyckas krävs det respekt, tillit och dialog mellan politik och 

förvaltning. Genom att tidigt klargöra roller, ansvar och mål för projektet 

skapas förutsättningar för ett lyckat heltidsprojekt.  

 Projektbeställare 
Med projektbeställare avses den funktion inom kommunen som beslutar om att 

genomföra uppgiften i projektform.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens arbetsgivarepolitik. 
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Projektbeställare är kommunstyrelsens arbetsutskott på uppdrag av 

kommunstyrelsen. Av kommunikationsplan ska framgå när och på vilket sätt 

projektbeställaren ska hållas informerad. 

 Projektägare 
Med projektägare avses den funktion inom förvaltningsorganisationen som 

ansvarar för projektet som helhet. I rollen ingår arbetsledning av projektledare 

och återrapportering till ansvariga politiska organ.  

Kommunchefen står för det kommunövergripande perspektivet och är 

projektägare för heltidsprojektet. Projektägaren är ansvarig för rapportering till 

socialnämndens och kommunstyrelsens arbetsutskott. Rapportering ska ske 

efter behov (efter avstämning mellan projektägare och arbetsutskottets 

ordförande) men minst en gång per kvartal.  

För det operativa projektarbetet har projektägaren en projektledare enligt 

nedan, exempelvis den centrala utvecklingsledaren. Projektägaren är ansvarig 

för upphandling av konsultstöd vid behov.  

 Styrgrupp 
Styrgruppen ska inte förväxlas med en referensgrupp. Styrgruppens primära 

funktion är att svara för verksamhetsledning på förvaltningsnivå. Styrgruppen 

måste därför ha beslutsmandat över resurser som projektet påverkar. 

Styrgruppen är projektledarens stöd. I styrgruppen kan projektägaren och 

projektledaren diskutera frågor med de som mest berörs av projektet.  

Funktionen är att fatta löpande beslut om projektet. De som ingår i styrgruppen 

gör det då de har mandat att fatta nödvändiga beslut för projektet. Styrgruppen 

för projektet utgörs av kommunchefen (som också är ordförande för 

styrgruppen), socialchef, verksamhetschef för vård och omsorg, personalchef, 

central utvecklingsledare samt projektledaren.  

 Projektledare  
Med projektledare avses den tjänsteperson/funktion som fått ansvaret att leda 

projektet till det mål politiken har satt upp. Projektledaren får uppdraget av 

projektägaren som i sin tur fått uppdraget från projektbeställaren. Projektägaren 

är därför uppdragsgivare åt projektledaren, precis som projektbeställaren är 

uppdragsgivare åt projektägaren. 
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Projektledaren utses och arbetsleds av projektägaren. Väljer man att hyra in 

projektledaren på konsultbasis så ansvarar projektägaren även för detta.  

Projektledaren har det övergripande ansvaret för projektets arbete. 

Projektledarens roll är främst samordnande och administrativ och 

bedömningen är att motsvarande en heltidstjänst behövs till detta.  

Projektledarens ska driva, samordna och leda grupper med olika yrken och 

funktioner. Detta kräver att projektledaren har en god social och kommunikativ 

förmåga samt erfarenhet av att framgångsrikt leda projekt i en politiskt styrd 

organisation. 

4.4.1 Extern konsult 

Istället för anställd projektledare 

Det är möjligt att anlita en konsult för projektledarens uppdrag istället för att 

anställa en projektledare. Konsultkostnaden är normalt högre än för en egen 

anställning. Som exempel kan nämnas att hyra av projektledare via SKL:s 

ramavtal med bemanningsföretaget Manpower kostar 1,97 x konsultens lön.  

För workshops och annat stöd 

Extern konsult kan behöva anlitas för stöd kring schemafrågor och andra 

lösningar som krävs för att heltid ska kunna införas utan merkostnader på sikt 

för kommunen. I samband med Folkhälsoförvaltningens projekt anlitades 

konsult för bland annat föreläsningar. En heldagsföreläsning kostade då 33 400 

kr. En heldags stöd från samma konsult kostade 5 500 kr. Priset varierar mellan 

olika konsulter och tjänster. 

En dialog har förts med Timecare som levererar kommunens 

schemaläggningsverktyg. Timecare erbjuder en inledande heldags workshop 

och därefter stöd för genomlysning av scheman och bemanningsprocesser. Den 

inledande workshoppen kostar 25 000 kr, ytterligare konsultdagar kostar 5 500 

kr/dag.  

Projektbeställaren (KS AU)

Projektägaren (kommunchef)

Projektledare

(t ex utvecklingsledare/konsult)
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4.4.2 Arbetsgrupper  

Arbetsgrupperna leds av projektledaren med representation från 

verksamheterna, stödfunktioner (t ex ekonom, kommunikatör) samt berörda 

fackliga organisationer. Samverkan i övrigt med facken sker framförallt inom 

ramen för kommunens befintliga samverkansavtal.  

4.4.3 Referensgrupper 

Med referensgrupper eller referenspersoner avses grupper eller personer som 

projektledaren kan använda för råd och stöd. Referensfunktionerna har inte 

ansvar för resultat eller arbete, till skillnad från övriga funktioner i projektet. De 

kan heller inte fatta beslut som påverkar projektet. Referensfunktionerna 

tillfrågas vid behov. 

Referensfunktioner för heltidsprojektet kan exempelvis vara brukare, 

projektledaren för heltidsprojektet i Karlskoga kommun, medarbetare inom 

socialförvaltningen eller juridiskt sakkunniga. 

 Målgrupper 
Med målgrupp avses de som primärt påverkas av projektet.  

Inledningsvis är socialförvaltningens medarbetare målgrupp, på sikt omfattas 

kommunens samtliga medarbetare av projektet.    

Brukarna inom socialförvaltningen är en intressegrupp utifrån ambitionen att 

uppnå en flexiblare organisation med bibehållen eller ökad kvalité för brukarna.  

 Resursägare 
Med resursägare avses de som tillhandahåller viktiga resurser som personal, 

system eller lokaler som behövs för att kunna genomföra projektarbetet.  

Ytterst är kommunfullmäktige ansvarig för hela kommunens organisation och 

alla resurser. Då projektet genomförs av kommunstyrelsen och riktar sig mot 

socialförvaltningens medarbetare är politisk resursägare primärt 

kommunstyrelsen och socialnämnden. Förvaltningsmässigt är det 

kommunchefen och socialchefen.  

 

 Intressenter  

Med intressenter avses de organisationer eller personer som påverkas av eller 

kan påverka projektet. Det är viktigt att ha en relevant intressantanalys för att 

klargöra vilka som kan tänkas ha inflytande över projektet för att inte bli 

överraskad under projektets gång.  

En fördjupad intressentanalys återstår att genomföra och genomförs lämpligen 

av projektledaren. Till de stora grupperna hör medarbetarna inom 

socialförvaltningen inklusive vikarier, brukare och anhöriga.  

5 Aktivitets- och tidsplan 

Tidsplanen avser den del av projektet som enbart omfattar socialförvaltningen. 
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2017 

Etapp 1 - Analysfas 

Uppstartskonferens SKL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om projektbeställning 

Projektledare utses 

Inledande workshops 

Erfarenhetsutbyte med andra kommuner 

Kartläggning av nuläge, bland annat aktuella sysselsättningsgrader per 

chefsområde, önskemål om heltid från medarbetare mm. 

Krav på förändrade arbetssätt ska tydliggöras och vid behov beslutas under 

analysfasen.  

Etapp 2 - Utredningsfas 

Preciserad projektplan inklusive tidsplan och budget beslutas av kommun-

styrelsens arbetsutskott efter förslag från projektledare. Av projektplanen ska 

det framgå om eventuell avgränsning ska göras, exempelvis till Letälvsgården. 

Arbetsgrupper och referensgrupper tillsätts 

Kommunikationsplan upprättas 

Organisationen informeras om heltidsprojektet 

Mått för hur projektet ska följas upp och utvärderas tas fram. 

2018 

Tidsplan för 2018 fastställs efter förslag från projektledare. 

Efter utvärdering tas beslut av kommunstyrelsen om eventuell fortsättning och 

utvidgning till kommunens övriga förvaltningar.  

6 Budget 

2017 

Lön för projektledare på heltid from halvårsskiftet uppskattas till ca 310 tkr 

inklusive arbetsgivaravgifter. Anlitas istället en inhyrd projektledare uppskattas 

kostnaden till 435 tkr. 

Kostnader för inledande workshop, resor och konsultstöd i begränsad 

omfattning. uppskattas till ca 50 tkr. 

Projektet finansieras under 2017 via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 

kostnader 

2018 

Lön för projektledare på heltid uppskattas till ca 620 tkr inklusive 

arbetsgivaravgifter. Anlitas istället en inhyrd projektledare uppskattas kostnaden 

till ca 875 tkr. 
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Kostnader för resor samt konsultstöd i begränsad omfattning etc. uppskattas till 

ca 50 tkr.  

Projektet arbetas in i kommunstyrelseförvaltningens budget från och med 2018.  

7 Riskanalys 

Det finns alltid en risk för att en förändringsprocess ger upphov till oro och 

konflikter bland medarbetarna.  

Missvisande information kan spridas inom organisationen.  

Projektet kan innebära en ökad arbetsbelastning bland cheferna. 

Ambitionen att heltidstjänster ska finansieras inom befintlig ekonomisk ram 

kan ge upphov till oro.  

En tydlig, öppen information om projektet såväl internt som externt är viktig 

för att minimera dessa risker.  

En fördjupad riskanalys återstår att genomföra, denna genomförs av 

projektledaren.  

8 Utvärdering 

Projektet redovisas kvartalsvis till såväl socialnämndens arbetsutskott som till 

kommunstyrelsens arbetsutskott och månadsvis till projektets styrgrupp. 

En projektrapport bestående av en redovisning av projektets arbete och 

utvärdering av detsamma ska lämnas till kommunstyrelsen i samband med 

projektavslut.  

Resultatet av projektet ska göras tillgängligt och spridas i organisationen under 

projekttiden. 

Målen ska vara uppfyllda under projektperioden och utökningen av andelen 

heltidsarbete ska så långt det är möjligt hanteras inom befintliga ekonomiska 

ramar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott följer projektet och föreslår till 

kommunstyrelsen att besluta om när övriga förvaltningar ska omfattas av 

projektet.  

Max Tolf 

Kommun- och ekonomichef 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Utredningsuppdrag till servicenämnden: 
Idrottsföreningars tillgång till idrottshallar inklusive 
gymnastiksalar 

Förslag till beslut 
1. Servicenämnden får i uppdrag att utreda idrottsföreningarnas tillgång till 

idrottshallar, inklusive gymnastiksalar. 

2. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast på 

arbetsutskottets möte i mars 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
I Degerfors kommun finns ett antal idrottshallar och gymnastiksalar, vilka både 
används av skolor och hyrs ut till idrottsföreningar. Alla hallar/salar kan inte 
användas till alla idrotter eller på alla nivåer av träning och tävling. 

För att få en heltäckande bild av behovet av tider i idrottshallarna och 
gymnastiksalarna får servicenämnden i uppdrag att utreda idrottsföreningarnas 
tillgång till tränings- och tävlingstider i hallarna/salarna. Utredningen ska 
innehålla en genomgång av vad lokalerna kan användas till; vilka begräsningar 
som finns i form av yta, utrustning, etc.; vilka behov de olika föreningarna har 
av tränings- och tävlingstider och vilka krav dessa behov ställer på lokalerna; 
samt en bedömning av om dagens lokaler räcker till för de behov som finns. 

Utredningen kan komma att ligga till grund för ett eventuellt principbeslut om 
utökning av antalet hallar.   

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Servicenämnden 
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§ 190 Dnr 00270-2017  

Utredningsuppdrag till servicenämnden: 
Idrottsföreningars tillgång till idrottshallar inklusive 
gymnastiksalar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Servicenämnden får i uppdrag att utreda idrottsföreningarnas tillgång till 
idrottshallar, inklusive gymnastiksalar. 

2. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast på 
arbetsutskottets möte i mars 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
I Degerfors kommun finns ett antal idrottshallar och gymnastiksalar, vilka både 
används av skolor och hyrs ut till idrottsföreningar. Alla hallar/salar kan inte 
användas till alla idrotter eller på alla nivåer av träning och tävling. 

För att få en heltäckande bild av behovet av tider i idrottshallarna och 
gymnastiksalarna får servicenämnden i uppdrag att utreda idrottsföreningarnas 
tillgång till tränings- och tävlingstider i hallarna/salarna. Utredningen ska 
innehålla en genomgång av vad lokalerna kan användas till; vilka begräsningar 
som finns i form av yta, utrustning, etc.; vilka behov de olika föreningarna har 
av tränings- och tävlingstider och vilka krav dessa behov ställer på lokalerna; 
samt en bedömning av om dagens lokaler räcker till för de behov som finns. 

Utredningen kan komma att ligga till grund för ett eventuellt principbeslut om 
utökning av antalet hallar.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-11 

Skickas till 

Servicenämnden  
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§ 6 Dnr 00069-2017  

Utredningsuppdrag till servicenämnden 
Idrottsföreningars tillgång till idrottshallar inklusive 
gymnastiksalar 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden uppdrar förvaltningen att ta fram ett förslag inklusive 
kostnadskalkyl med driftskostnader för sporthall samt tillhörande 
omklädningsrum och förrådsytor, förslaget skall vara förankrat av alla aktörer i 
Stora Vallahallen och Stora Halla.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett servicenämnden i uppdrag att utreda 
idrottsföreningars tillgång till idrottshallar. En sammanställning på 
nyttjandegraden av kommunens befintliga hallar har gjorts (bilaga 
tjänsteskrivelse förvaltningschef 2018-01-29). Det behövs ytterligare en fullstor 
sporthall, 4 omklädningsrum och förrådsytor. För att idrottsföreningarna ska 
kunna utöka sin verksamhet och ta till sig mer ungdomar och samtidigt kunna 
satsa på spel i högre serier, måste det finnas utrymme i våra idrottshallar. Under 
många år har det varit brist på träningstider för både volleybollen, handbollen 
och innebandyn. Föreningarna har svårt att ta till sig mer aktiva medlemmar 
och det råder redan idag brist på omklädningsrum och behovet kommer att 
öka. Fotsal, inomhusfotboll, är idag en av Sveriges och världens snabbast 
växande sporter, vilket på sikt kommer att öka trycket på träningstider i Stora 
vallahallen.  

Aktiviteterna på våra idrotts- och fritidsanläggningar fyller en viktig funktion 
för våra kommuninvånare i alla åldrar. Det har även viktig funktion när det 
gäller integration. Behovet har redan fastställts av Kultur och 
Utbildningsnämnden vid sammanträde 2007-09-2006 och av 
kommunstyrelseförvaltningen handläggare Jan-Ove Beckman 2008-04-07.   

Beslutsunderlag 
SRN AU 2018-02-08 § 2 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-01-29           

Skickas till 
Förvaltningschef 

Kommunstyrelsen 
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 Servicenämnden 

 

Utredning idrottshallar och gymnastiksalar 

Förslag till beslut 

Servicenämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag inklusive 

kostnadskalkyl som skall vara förankrat av alla aktörer i Stora Vallahallen och 

Stora Halla  

Sammanfattning av ärendet 

Det behövs ytterligare en fullstor sporthall, 6 omklädningsrum, förrådsytor 

Ärendet 

Utredningsuppdrag avseende inventering och utnyttjande av Idrottshallar och 

Gymnastiksalar. 

Finansiering 

Finns inte i årets budget/ långtidsplanen 

Bedömning 

För att idrottsföreningarna ska kunna utöka sin verksamhet och ta till sig mer 

ungdomar och samtidigt kunna satsa på spel i högre serier, måste det finnas 

utrymme i våra idrottshallar. Under många år har det varit brist på träningstider 

för både volleybollen, handboll och innebandyn, föreningarna har svårt att ta till 

sig mer aktiva medlemmar.  

Under vardagar är det svårt att lägga träningstider före kl.16.30/ 17.00 då 

tränare och ledare har ett arbete. Tider efter 20.00 är sent för barn under 13 år. 

Fotsal, inomhusfotboll är idag en av Sveriges och världens snabbast växande 

sporter, vilket på sikt kommer att öka trycket på träningstider i Stora vallahallen.  

Det råder redan idag brist på omklädningsrum och behovet kommer att öka. 

Aktiviteterna på våra idrotts och fritidsanläggningar fyller en viktig funktion för 

våra kommuninvånare i alla åldrar, är en viktig funktion när det gäller 

integration. 
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Behovet har redan fastställt av Kultur och Utbildningsnämnden vid 

sammanträde 2007-09-2006 och av kommunstyrelseförvaltningen handläggare 

Jan- Ove Beckman 2008-04-07 . Se bilagda skrivelser. 

Behovet är större i dag och Fotsal (inomhusfotboll) förväntas komma i närtid. 

Beslutsunderlag 

Nedan redovisa kommunens befintliga hallar, storlek och utnyttjandegrad.  

*Under våren finns det ingen tid ledig 

Mått på planer hämtade från SKL Måttboken 

Aktivitet Innermått hall Planmått 

Innebandy tävling  22 x 43 m  20 x 40 m 

Innebandy träning  20 x 40 m  18 x 37 m 

Innebandy motion och lek   4 x 8 m 

Handboll tävling  22 x 43 m  20 x 40 m 

Handboll träning  20 x 40 m  18 x 37 m 

Mini handboll   11-12 x 18-20 m 

Volleyboll Tävling  15 x 28 m  9 x 18 m 

Tennis  18 x 36 m  

Badminton Tävling  8 x 16 m  6,1 x 13,4 m 

Futsal  22 x 42 m  20 x 40 m 

Namn Lokaltyp 
 Storlek 

Längd bredd höjd  
   

Nyttjande ht 2017 

    
 

  
   

 Tim  

St. Vallahallen Sporthall* 
 

950 m2 43 x 22 7,0  
   

 624  

Letälvshallen Gymnastiksal 
 

404 m2  24,5 x 16,5  7,0 
   

 378  

Bruksskolan Gymnastiksal 
 

180 m2 19,2 x 9  4,8 
   

 251  
Stora Halla 
innebandy Löst golv 

 
925 m2 42 x 20  7,1 

   
 250  

Strömtorpsskolan Gymnastiksal 
 

205 m2 20 x 10  5,3 
   

 169  

St. Vallahallen Gymnastiksal 
 

160 m2 18 x 9  2,95 
   

 164  

Svartå skola Gymnastiksal 
 

230 m2 
   

 152  

St. Vallahallen Bordtennis 
 

160 m2 16 x 9  2,95  
   

 141  

Parkskolan Gymnastiksal 
 

204 m2 20 x 10  4,8 
   

 78  

Åtorps skola Gymnastiksal 
 

265 m2 
   

 64  



Degerfors kommun 
Datum 

2018-01-29 
Diarienummer 

00069-2017 
Sida 

3(3) 

 

 

Stora Vallahallen är den enda hallen som klarar fullstor handbollsplan, 

volleybollplan, tennisplan och innebandyplan. Stora Vallahallen är den enda hall 

som har läktare. 

Letälvshallen är näst störst, man kan få ut en träningsplan för volleyboll, en 

plan för minihandboll, två planer för innebandy motion och lek. För 

matchträning innebandy, handboll, volleyboll och futsal är Letälvshallen för 

liten. 

 

 

 

Bilaga 

Bilaga1 00069-2017 Kommunstyrelseförvaltningen 

Bilaga2 00069-2007 Kultur och utbildningsnämnden 

 

 

 

Anders Luthman 

Servicechef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 [Mottagare]  

 

Centralt inköp av kommunens datorer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår centralt inköp av datorer under 2018 på grund av att 
finansiering saknas. 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till servicenämndens förslag om centralt 
inköp av datorer genom servicenämndens försorg och förslaget ska tas i 
beaktande i arbetet med budget för 2019.   

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden har beslutat, SRN § 82/2017-11-02, att 

 Utbyten av kommunens datorer ska ske centralt av IT-
enheten som ett projekt under 2018-2019. 

 Begär att kommunfullmäktige omfördelar nämndernas 
driftramar procentuellt utifrån antalet datorer, totalt 600 
tkr under projekttiden. 

 Resterande 550 tkr per år 2018-2019 äskas från 
kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader.  

 Utvärdering av projektet görs under hösten 2019. 

I sammanfattningen i ovan nämnda beslutsparagraf går att läsa att 

Servicenämnden har i sitt budgetarbete både inför 2017 och 2018 
föreslagit att inköp av kommunens datorer ska ske centralt av 
kommunens IT-enhet. En mer övergripande och systematiskt 
utbytesplan för kommunens samtliga datorer gör driftsäkerheten 
högre och ger tidsbesparingar i verksamheterna. 

Servicenämnden föreslår att centralt inköp och utbyten av datorer 
sker i projektform under 2018- 2019 med en utvärdering hösten 
2019. 

Kostnaden för att systematiskt byta ut datorer uppgår till cirka 1,3 
mkr/år och servicenämnden föreslår omfördelning mellan 
nämndernas driftramar samt extra tillskott från kommunstyrelsens 
medel för oförutsedda kostnader under 2018 och 2019.   
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på sammanträde i januari 2017. 

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med 
ett kompletterat beslutsunderlag till arbetsutskottets möte i mars 
2018. 

I dagsläget återstår 82 tkr av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader. Den finansieringslösning som servicenämnden föreslår med ett extra 
tillskott från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader med 550 tkr 
är därför inte möjlig. 

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig dock positiv till förslaget om centralt 
inköp av datorer genom serviceförvaltningens försorg och förslaget ska tas i 
beaktande i samband med upprättande av 2019 års budget.  

Finansiering 
Det saknas utrymme i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för 
att kunna tillstyrka servicenämndens förslag till finansiering med 550 tkr från 
detta konto. 

Bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om centralt inköp 
av datorer genom serviceförvaltningens försorg och förslaget ska tas i 
beaktande i samband med upprättande av 2019 års budget. 

Beslutsunderlag 
Servicenämnden, § 82, 2017-11-02        

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef 

 

Beslutet ska skickas till 
Servicenämnden 
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§ 82 Dnr 00053-2017  

Centralt inköp av kommunens datorer 

Servicenämndens beslut 

 Utbyten av kommunens datorer ska ske centralt av IT-enheten som ett 
projekt under 2018-2019. 

 Begär att kommunfullmäktige omfördelar nämndernas driftramar 
procentuellt utifrån antalet datorer, totalt 600 tkr under projekttiden. 

 Resterande 550 tkr per år 2018-2019 äskas från kommunstyrelsens 
medel för oförutsedda kostnader.  

 Utvärdering av projektet görs under hösten 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Servicenämnden har i sitt budgetarbete både inför 2017 och 2018 föreslagit att 
inköp av kommunens datorer ska ske centralt av kommunens IT-enhet. En mer 
övergripande och systematiskt utbytesplan för kommunens samtliga datorer gör 
driftsäkerheten högre och ger tidsbesparingar i verksamheterna. 

Servicenämnden föreslår att centralt inköp och utbyten av datorer sker i 
projektform under 2018- 2019 med en utvärdering hösten 2019. 

Kostnaden för att systematiskt byta ut datorer uppgår till cirka 1,3 mkr/år och 
servicenämnden föreslår omfördelning mellan nämndernas driftramar samt 
extra tillskott från kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader under 
2018 och 2019.   

Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-13  

Skickas till 
Enhetschef IT och telefoni 

Biträdande ekonomichef 

Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr 00251-2017  

Centralt inköp av kommunens datorer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett 
kompletterat beslutsunderlag till arbetsutskottets möte i mars 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden har beslutat, SRN § 82/2017-11-02, att 

1. Utbyten av kommunens datorer ska ske centralt av IT-enheten som ett 
projekt under 2018-2019. 

2. Begär att kommunfullmäktige omfördelar nämndernas driftramar 
procentuellt utifrån antalet datorer, totalt 600 tkr under projekttiden. 

3. Resterande 550 tkr per år 2018-2019 äskas från kommunstyrelsens 
medel för oförutsedda kostnader.  

4. Utvärdering av projektet görs under hösten 2019. 

I sammanfattningen i ovan nämnda beslutsparagraf går att läsa att 

1. Servicenämnden har i sitt budgetarbete både inför 2017 och 2018 
föreslagit att inköp av kommunens datorer ska ske centralt av 
kommunens IT-enhet. En mer övergripande och systematiskt 
utbytesplan för kommunens samtliga datorer gör driftsäkerheten högre 
och ger tidsbesparingar i verksamheterna. 

2. Servicenämnden föreslår att centralt inköp och utbyten av datorer sker i 
projektform under 2018- 2019 med en utvärdering hösten 2019. 

3. Kostnaden för att systematiskt byta ut datorer uppgår till cirka 1,3 
mkr/år och servicenämnden föreslår omfördelning mellan nämndernas 
driftramar samt extra tillskott från kommunstyrelsens medel för 
oförutsedda kostnader under 2018 och 2019.   

Beslutsunderlag 
Servicenämnden § 82/2017-11-02     

Skickas till 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Kommun- och ekonomichef  

 



Datorarbetsplats som tjänst - Nuläge

Beställning Leverans Drift Support Avveckling

Nät

Lagring

Applikationer

Avemballering

Installation

Leverans till 

användare

Beställning från 

användare

Beställning till 
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Leverans från 
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Förfrågningar

Beställningar

Problemhantering

Registrering och 

märkning
Servrar

Incidenthantering

Fakturahantering Guider

Support på plats

Inhämtning av 

hårdvara

Destruktion av 

lagringsmedia

Kassering av 

hårdvara

Licenser

Uppdateringar

Backup

Central 

administration

Användaren har 

godkänt lösningen

Felanmälan

Produktval

Tiden
Användaren har 

godkänt leverans

Bemötande och 

engagemang

Mätbarhet
Antal beställningar

Tid från beställning till leverans

Upptid av driften av tjänsten

Antal felanmälningar

Tiden från rapporterad felanmälan till lösning



Datorarbetsplats som tjänst – Vid centralt inköp

1 Beställning 1 Leverans Drift Support Avveckling

Nät

Lagring

Applikationer

Avemballering

Installation

Leverans till 

användare

Beställning från 

användare

Beställning till 

leverantör

1 Leverans från

leverantör

Förfrågningar

Beställningar

Problemhantering

Registrering och

märkning
Servrar

Incidenthantering

Fakturahantering

1 samlingsfaktura
Guider

Support på plats

Inhämtning av 

hårdvara

Destruktion av 

lagringsmedia

Kassering av 

hårdvara

Licenser

Uppdateringar

Backup

Central 

administration

Användaren har 

godkänt lösningen

Felanmälan

Produktval

Tiden
Användaren har 

godkänt leverans

Bemötande och 

engagemang

Mätbarhet
Antal beställningar

Tid från beställning till leverans

Upptid av driften av tjänsten

Antal felanmälningar

Tiden från rapporterad felanmälan till lösning
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 Servicenämnden 

 

Centralt inköp av kommunens datorer 

Förslag till beslut 
Servicenämnden föreslår:  

1. Att utbyten av kommunens datorer ska ske centralt av IT-enheten som 
ett projekt under 2018-2019. 

2. Att en omfördelning av nämndernas driftramar görs procentuellt utifrån 
antalet datorer, totalt 600 tkr under projekttiden. 

3. Att resterande 550 tkr per år 2018-2019 äskas från kommunstyrelsens 
medel för oförutsedda kostnader.  

4. Att en utvärdering av projektet görs under hösten 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden har i sitt budgetarbete både inför 2017 och 2018 föreslagit att 
inköp av kommunens datorer ska ske centralt av kommunens IT-enhet. En mer 
övergripande och systematiskt utbytesplan för kommunens samtliga datorer gör 
driftsäkerheten högre och ger tidsbesparingar i verksamheterna. 

Serviceförvaltningen föreslår att centralt inköp och utbyten av datorer sker i 
projektform under 2018- 2019 med en utvärdering hösten 2019. 

Kostnaden för att systematiskt byta ut datorer uppgår till cirka 1,3 mkr/år och 
servicenämnden föreslår omfördelning mellan nämndernas driftramar samt 
extra tillskott från kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader under 
2018 och 2019.    

Ärendet 

Servicenämnden har i sitt budgetarbete både inför 2017 och 2018 föreslagit att 
inköp av kommunens datorer ska ske centralt av kommunens IT-enhet. En mer 
övergripande och systematiskt utbytesplan för kommunens samtliga datorer gör 
driftsäkerheten högre och tidsbesparingar finns att hämta både i flödet för 
beställningar samt leveranser, se bilaga 1 – Datorarbetsplats som tjänst.  

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen  

Ank 2018-12-12 

Dnr KS 251-2017  
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Kommunen har i dagsläget 1 035 datorer fördelat enligt nedan: 

KS 63 

SRN 40 

SOC 217 

KUN administration 285 

KUN elevdatorer 430 

TOTALT 1 035 

 

IT-enheten räknar med att en dator behöver bytas ut efter 3-4 år, vilket skulle 
innebära ett årligt utbyte av cirka 250 datorer. Trots att livslängden på en dator 
kan upplevas längre än 3-4 år är det tekniska prestandafunktioner som 
försämras över tid och kräver mer problemlösning, administration och 
supporttid av främst IT-enheten men även från verksamheterna.  

Serviceförvaltningen föreslår att centralt inköp och utbyten av datorer sker i 
projektform under 2018- 2019 med en utvärdering hösten 2019. 

Vid utbyte av 250 datorer/år, varav cirka 100 elevdatorer/år beräknas 
kostnaden uppgå till totalt 1,3 mkr/år.  

En dator för administrativt bruk kostar cirka 6 000 kr/dator och en elevdator 
cirka 3 500 kr/dator. 

Vid större inköp av datorer har IT-enheten även möjlighet att få avtala lägre 
priser. IT-enheten på att se över nuvarande avtal som snart löper ut och ett 
samarbete med en närliggande kommun kan komma att bli aktuellt för att 
kunna pressa priserna ytterligare. Ett centralt inköp kommer även innebära 
färre lastbilsleverenser, vilket är positivt ur ett miljöperspektiv. 

Kommunen står inför ett utbyte av samtliga datorer som köpts in före 2015 på 
grund av att stöd för operativsystemet Windows7 upphör i början av 2020. 
Totalt rör det sig om 438 datorer som har köpts in innan 2015 och fortfarande 
används i verksamheterna. 

Till och med september har inköp av datorer gjorts för 560 tkr på driftbudgeten 
och av förvaltningarna. Det finns även upptaget investeringsbudget för inköp 
av datorer, vilket inte är i enlighet med kommunens investeringspolicy. För hela 
2016 uppgick kostnaden till 654 tkr och ytterligare 160 tkr som redovisats som 
investeringar. 

Om inköp av datorer görs årligen på driftbudgeten i fortsättningen kommer på 
sikt avskrivningarna för tidigare inköpta elevdatorer helt att försvinna 2020, 
vilket motsvarar kapitaltjänstkostnader cirka 150 tkr/år. 

Finansiering 

Serviceförvaltningen föreslår att 600 tkr omfördelas från nämndernas driftramar 
fördelat utifrån antalet datorer till IT-enheten. 

Den del i nämndernas investeringsram som avser inköp av datorer, 150 tkr, förs 
över till IT-enheten. 

Resterande 550 tkr föreslås finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda 
medel under 2018-2019. 
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Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 oktober 2017                
  

Kim Berg   Madelene Hedström 
Enhetschef IT och telefoni  Biträdande ekonomichef 
 

Bilagor 

Datorarbetsplats som tjänst 

Beslutet ska skickas till 

Enhetschef IT och telefoni 

Biträdande ekonomichef 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Centralt inköp av kommunens datorer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett 
kompletterat beslutsunderlag till arbetsutskottets möte i mars 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden har beslutat, SRN § 82/2017-11-02, att 

 Utbyten av kommunens datorer ska ske centralt av IT-
enheten som ett projekt under 2018-2019. 

 Begär att kommunfullmäktige omfördelar nämndernas 
driftramar procentuellt utifrån antalet datorer, totalt 600 
tkr under projekttiden. 

 Resterande 550 tkr per år 2018-2019 äskas från 
kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader.  

 Utvärdering av projektet görs under hösten 2019. 

I sammanfattningen i ovan nämnda beslutsparagraf går att läsa att 

Servicenämnden har i sitt budgetarbete både inför 2017 och 2018 
föreslagit att inköp av kommunens datorer ska ske centralt av 
kommunens IT-enhet. En mer övergripande och systematiskt 
utbytesplan för kommunens samtliga datorer gör driftsäkerheten 
högre och ger tidsbesparingar i verksamheterna. 

Servicenämnden föreslår att centralt inköp och utbyten av datorer 
sker i projektform under 2018- 2019 med en utvärdering hösten 
2019. 

Kostnaden för att systematiskt byta ut datorer uppgår till cirka 1,3 
mkr/år och servicenämnden föreslår omfördelning mellan 
nämndernas driftramar samt extra tillskott från kommunstyrelsens 
medel för oförutsedda kostnader under 2018 och 2019.   
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Bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att underlaget måste kompletteras, 
främst rörande antalet datorer, utbytestakten och finansieringen, innan dess att 
kommunstyrelsen kan fatta beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Servicenämnden § 82/2017-11-02       

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 

Servicechef 
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 Kommunfullmäktige 
 

 

Nämndernas begäran om överföring av 
investeringsbudget från 2017 till 2018 

Förslag till beslut 
1. Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 beviljas enligt 

följande (tkr): 

Kommunstyrelsen    572 

Servicenämnden, skattekollektiv 2 090 

Servicenämnden, avgiftskollektiv 12 112 

Kultur- och utbildningsnämnden 511 

Socialnämnden 7 537 

Summa 22 822 

   

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 46 004 tkr. Av dessa användes 
22 211 tkr.  
 
Sammantaget begärs 22 822 tkr att få föras över från 2017 till 2018. 
Specificering av begärda ombudgeteringar framgår av bilaga. Efter förslag på 
ombudgeteringar visar investeringsredovisningen ett överskott om 970 tkr 
(1 895 tkr). Förklaringen är att enskilda objekt som avslutas 2017 sammantaget 
visar positiva avvikelser.  
 
Av förslagen till ombudgeteringar om 22 902 tkr uppgår följande fyra 
investeringar sammanlagt till 21 316 tkr: 
 
Dränering Folkets hus 1 420 tkr 
Nybyggnation Kanada   670 tkr 
Ombyggn Sveagatan 3        7 114 tkr 
Nytt  vattenverk               12 112 tkr 
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Vad gäller dränering av Folkets hus har en besiktning gjorts och i dagsläget 
behövs inga åtgärder för dränering. Servicenämnden har beslutat, § 7/2018 att 
om ombudgeteringen av detta projekt godkänns så kommer nämnden under 
2018 göra följande: 
 
Nytt golv Stora Valla hallen  1 000 tkr 
Renovering av magasin Degernäs 
(takbjälkar och pelare)     120 tkr 
Fasad Campingstugor Degernäs     300  

 

Finansiering 
Något ytterligare finansieringsbeslut behövs ej då ombudgeteringarna ryms 
inom tidigare beslutad investeringsram.   

Beslutsunderlag 
Nämndernas äskande om ombudgetering mellan 2017 och 2018.   

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef 

 

Bilagor 
Ombudgetering mellan 2017 och 2018 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningschefer 
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Plan Kommunfullmäktige 
Dokumentet gäller Dokumentansvarig 
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ekonomichef 
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Ombudgetering mellan 2017 och 2018 
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Ombudgetering mellan 2017 och 2018 

1 Ombudgeteringar från 2017 till 2018 

Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 46 004 tkr. Av dessa användes 

22 211 tkr.  

 

Sammantaget begärs 22 823 tkr att få föras över från 2017 till 2018. 

Specificering av begärda ombudgeteringar framgår av bilaga. Efter förslag på 

ombudgeteringar visar investeringsredovisningen ett överskott om 970 tkr 

(1 895 tkr). Förklaringen är att enskilda objekt som avslutas 2017 sammantaget 

visar positiva avvikelser.  

 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde påbörjades inte lastkajen vid 

Parkskolan 2017 utan arbetet planeras till 2018. Skälet till fördröjningen var 

vakanser inom Degerforsbyggen. Projektet med lastkaj har visat sig bli dyrare 

än vad den första indikationen gav. Förslaget är därför att både överskottet på 

lastkaj men även ej förbrukat anslag för inventarier avseende 

folkhälsoförvaltningen förs över till 2018 för att användas för byggande av 

lastkaj vid parkskolan. 

 

Ombudgeringar kommunstyrelsen 

Lastkaj Parkskolan  445 tkr 

Folkhälsonämnden, div inventarier 127 tkr 

(Överförs till projekt lastkaj 2018)   

Summa                     572 tkr  

 

Servicenämnden önskar ombudgetering av fem projekt från 2017 till 2018 avser 

de investeringsprojekt som pågår över årsskiftet alternativt inte har påbörjats 

under 2017.  Av de totalt 14,2 mkr som föreslås föras till 2018 avser 2,1 mkr 

den skattefinansierade verksamheten och 12,1 mkr den avgiftsfinansierade. 

Arbetet med den nya vägen i Kanada, vid nyproduktionen av bostäder, har 

påbörjats och beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2018. Till investering hör 

även gatubelysning och flytt av tennisbana. 

Dräneringen Folkets hus har inte påbörjats under 2017. 

För att klara framtida vattenförsörjning i Degerfors har en utredning om nytt 

vattenverk i Degerfors gjorts. Den preliminära kostnaden för investeringen 

beräknas uppgå till 40 mkr och upphandlingen beräknas vara klar under 2018.  

 

Skattekollektivet, servicenämnden 

Dränering Folkets hus                    1 420 tkr 

Kanada, ny väg  550 tkr 

Kanada gatubelysning                         70 tkr 

Kanada, flytt tennisbana                     50 tkr 

Summa                     2 090 tkr 
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Ombudgetering mellan 2017 och 2018 

Avgiftskollektivet, servicenämnden 

Degerfors vattenverk                  12 112 tkr 

 

Summa servicenämnden                  14 202 tkr 

 

Följande redogörelse lämnas för kultur- och utbildningsnämndens 

ombudgeringsförslag. 

Projekt tillgänglighetsanpassning och projekt kompensatoriska hjälpmedel 

träningsskolan kommer att behövas för inköp med tanke på elev med speciella 

behov som väntas under 2018. Parkskolan behöver tillgänglighetsanpassa 

lokalerna. Kvarvarande medel om 111 tkr respektive 30 tkr önskas 

ombudgeteras till 2018. 

Projekt idrottshallar har beställt varor som kommer att levereras i början av 

2018. Då stora brister har påtalats i skolornas idrottshallar vid besiktning under 

hösten 2017 så är det önskvärt att ombudgetera kvarvarande medel om 30 tkr 

till 2018. 

Projekt renovering personalrum på Stora Vallaskolan om 100 tkr, samt projekt 

renovering biologisal om 140 tkr, totalt 240 tkr önskas ombudgeteras till 2018, 

eftersom det inte funnits tillgång till hantverkare under den tid då skolan varit 

stängd. En del av dessa medel kan användas till vattenskador i två salar på Stora 

Vallaskolan som medför att dessa ska återställas under vårterminen 2018.  

Projekt upprustning/komplettering utemiljöer. Förskolan har i oktober 2017 

beställt två lekställningar. Eftersom leverantören har problem med leveransen 

så önskas medel om 100 tkr ombudgeteras till 2018. 

Ombudgeteringar kultur- och utbildningsnämnden 

Komp. hjälpmedel, träningsskola                30 tkr 

Tillgänglighetsanpassning  111 tkr 

Idrottshallar F-6    30 tkr 

Renovering personalrum 7-9 100 tkr 

Renovering biologisal  140 tkr 

Upprustning /komplettering utemiljöer     100 tkr 

Summa                       511 tkr 

 

Socialnämndens förslag att föra över investeringsmedel från 2017 till 2018 avser 

de investeringsprojekt som pågår över årsskiftet alternativt inte har påbörjats 

under 2017. 

Ombyggnationen av hemtjänstens nya lokaler på Sveagatan 3 påbörjades under 

senare delen av 2017 och beräknas färdigställas under 2018. Därmed kommer 

även lokalerna utrustas under 2018. 

Hela budgeten för E-tjänster har inte förbrukats under 2017. Nyckelfri 

hemtjänst samt automatiserad handläggning planeras inskaffas. 
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Ombudgetering mellan 2017 och 2018 

Ombudgeteringar socialnämnden 

E-tjänster   423 tkr 

Ombyggnation Sveagatan 3                    6 814 tkr 

Utrustning Sveagatan 3  300 tkr 

Summa                     7 537 tkr 

 

 Finansiering 
Något ytterligare finansieringsbeslut behövs ej då ombudgeteringarna ryms 

inom tidigare beslutad investeringsram. 
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Ombudgetering mellan 2017 och 2018 

ANSV PROJ Utfall Budget Återstår Avslutas Ombudgeteras 

Kommunstyrelsen 1213 Ventilation nämndhus 262 204 -58 -58   

 2163 Trafiksituatio och utemiljö 1 697 1 620 -77 -77   

 2171 Fiber på landsbygd 0 1 000 1 000 1 000   

 2156 VHT-system Bygg och miljö 0 130 130 130   

 2175 Merkoll 208 0 -208 -208   

 2177 Ombyggn jvst etapp 2 366 0 -366 -366   

 1211 Lastkaj Parkskolan 5 450 445  445 

 1222 Ventilation fritidsgård 204 261 57 57   

 2151 Folkhälsonämnden, div 73 200 127  127 

 2170 Odelbergsvägen 33, flykting 387 256 -131 -131   

Summa kommunstyreslen 3 201 4 121 920 347 572 

       

       

Servicenämnden 1203 Inköp mark Ramsh 1:14 30 0 -30 -30   

 1207 Fastigheter inkl hissar 1 678 1 500 -178 -178   

 1235 Dränering Folkets hus 0 1 500 1 500 80 1 420 

 2447 Hiss Stora vallahallen 564 160 -404 -404   

 1206 IT-Investeringar 314 400 86 86   

 2199 Krisledningslokaler 340 350 10 10   

 1201 Ospec investeringar SRN 151 150 -1 -1   

 1202 Gatubelysning 76 75 -1 -1   

 1204 Kanada ny väg 325 875 550  550 

 1205 Lekplatser 53 0 -53 -53   

 1208 Kanada ny gatubelysning 5 75 70  70 

 1209 Kanada ny tennisbana 0 50 50  50 

 1216 Kanada/Stora Vallaområdet 131 138 7 7   

 1243 Ny gatuöverbyggnad 2 495 2 500 5 5   

 1205 Lekplatser 181 200 19 19   

 1216 Kanada/Stora Vallaområdet 9 0 -9 -9   

 1237 Stora valla IP 751 750 -1 -1   

 1236 Konstgräs Stora Halla 1 002 1 000 -2 -2   

 1238 Golv Stora Halla 542 542 0 0   

Summa servicenämnd  8 645 10 265 1 620 -470 2 090 

       

Kultur- och  2401 Tilläggsmodul 59 61 2 2   

utbildningsnämnden 2407 Inv träslöjd 220 250 30 30   

 2408 Inv textilslöjd 145 150 5 5   

 2416 Komp hjälpmedel tränings 12 50 38 8 30 

 2417 Komp hjälpmedel 116 200 84 84   

 2418 Tillgänglighetsanpassning 52 200 148 37 111 

 2419 Idrottshallar F-6 63 100 37 7 30 

 2426 Skolmöbler F-6 271 200 -71 -71   

 2429 Elevdatorer 149 150 1 2   

 2430 Digital utrustning klassrum 138 139 1 1   

 2443 Musikundervisning 105 325 220 220   

 2483 Upprustn/kompl utemiljö 85 0 -85 -85   

 2485 Duschar på grundskola 37 162 125 125   
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Ombudgetering mellan 2017 och 2018 

ANSV PROJ Utfall Budget Återstår Avslutas Ombudgeteras  

        

 2486 Ombyggn Parkskolan 183 0 -183 -183   

 2487 Ombyggn Bruksskolan 45 0 -45 -45   

 2488 Ombyggn Strömtorpsskolan 85 0 -85 -85   

 2416 Komp hjälp medel Träning 3 0 -3 -3   

 2412 Skolmöbler 7-9 149 200 51 51   

 2413 Renov personalrum 7-9 0 100 100  100 

 2415 Renovering biologisal 7-9 7 150 143 3 140 

 2444 Idrottsutrustning 0 40 40 40   

 2480 Teknisk utrustning 188 0 -188 -188   

 2485 Duschar på grundskola 22 0 -22 -22   

 2403 Möbler musikskolan 44 50 6 6   

 2405 Nutidskonst off rum 30 60 30 30   

 2402 Upprustn lokal elevhälsa 53 50 -3 -3   

 2483 Upprustn/kompl utemiljö 151 280 129 29 100 

 2484 Upprustn/kompl innemiljö 295 300 5 6   

Summa Kultur- och  2 705 3 217 512 1 511 

utbildningsnämnden       

       

Socialnämnden 2501 E-tjänster 514 937 423  423 

 2500 Ombyggn Sveagatan 3 186 7 000 6 814  6 814 

 2530 Åtgärder VoO 201 360 159 159   

 2551 Utrustn Sveagatan 3 0 300 300  300 

 2524 Medicintekn produkter 615 600 -15 -15   

 2535 Inv trapphusboende 110 100 -10 -10   

Summa Socialnämnd  1 626 9 297 7 672 134 7 537 

       

       

Avg kollektivet - VA 1251 Blåsmaskin reningsverk 300 300 0 0   

 1266 Degerfors Vattenverk 234 12 347 12 112  12 112 

 1240 V:a Möckelnstranden 8 0 -8 -8   

 1244 Relining Spillvatten ledn 589 1 000 411 411   

 1261 Skärblackav sanering VA 754 700 -54 -54   

 1274 Utbyte VA-ledningar 1 891 2 500 609 609   
Avgiftskollektivet - 
renh 1220 Renhållningsfordon 2 257 2 258 1 1   

Summa avg kollektiv  6 034 19 105 13 070 958 12 112 

       

SUMMA KOMMUN   22 211 46 004 23 793 970 22 823 
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§ 8 Dnr 00183-2016  

Beslut om antagande av detaljplan för Agen 1:1 
Torget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Degerfors kommun avser inte, att för tillfället, anta detaljplanen för Torget – 
del av Agen 1:1 med hänvisning till Länsstyrelsens och Trafikverkets 
granskningsyttranden.      

Sammanfattning av ärendet 
Granskning av planförslaget har genomförts. Planen handläggs med utökat 
planförfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som gäller från 1 
januari 2015 och därför har nu granskning genomförts innan planen kan antas 
av kommunfullmäktige. 

Planområdet är beläget mitt i Degerfors centrum. Syftet med planen är att 
möjliggöra en ny infart från väg 205 till Torget samt möjlighet att anlägga ett 
15-tal nya parkeringsplatser på del av nuvarande torgyta. Den nya tillfarten 
ansluter till befintlig parkering bakom Nämndhuset. Anledningen till 
förändringen är att skapa nödvändig tillgänglighet och därmed förutsättningar 
för att kunna fortsätta bedriva handel i nuvarande och utvecklad omfattning i 
det så kallade ”Domus-/Coophuset”. 

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. 

Kommunstyrelsens ordförande fattade 2016-11-14 delegationsbeslut om att det 
detaljplanen kommer att medge inte anses komma att medföra betydande 
miljöpåverkan och att en miljöbedömning enligt PBL 4 kap § 34 därför inte 
behöver upprättas.       

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) och Annika Engelbrektsson (S) yrkar att Degerfors 
kommun för tillfället, inte ska anta detaljplanen för Torget – del av Agen 1:1 
med hänvisning till Länsstyrelsens och Trafikverkets granskningsyttranden.     

Beslutsunderlag 
Granskningsutlåtande från K-Konsult, 2017-01-17      

Skickas till 

Stadsarkitekt  
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UTÖKAT FORFARANDE – PBL 2015 

 
Detaljplan för 

  TORGET – DEL AV AGEN 1:1 

  (ny infart från Medborgargatan)  
  Degerfors kommun 
  Örebro län 
 
  Upprättad 2016-11-11 

av K-Konsult Karlskoga 

  
  _______________________________________________  

   

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
 
 

GRANSKNINGS- Granskningen har aviserats genom att ett granskningsmeddelande sänts ut  

MEDDELANDE per brev till sakägare enligt fastighetsförteckning den 16 december 2016 
samt och att handlingarna från samma dag funnits tillgängliga på 
kommunens hemsida. 

  Eventuella synpunkter skulle ha varit kommunstyrelseförvaltningen tillhanda 
senast den 13 januari 2017.  

  
  

YTTRANDEN Inga yttranden har inkommit från sakägare. 

SAKÄGARE   
 
 

YTTRANDEN Lars-Gunnar Hedenquist har inkommit med ett yttrande, bilaga 1. 

ALLMÄNHET   
 Kommentar: 
Avseende den första punkten i yttrandet så har en meningsuppbyggnad 
noterats i kommentaren i samrådsredogörelsen vilken kan läsas som att 
”konsekvenserna för Degerfors centrum blir är oåterkalleligt negativa” 
oavsett om det tillkommer en ny dagligvarubutik eller inte. Kommentarens 
bedömning gäller ifall Coopbutiken lägger ner och ingen ny dagligvarubutik 
kommer istället, vilket härmed understryks. 
Vad gäller den andra punkten i yttrandet är det inte mycket att tillägga 
jämfört med de kommentarer som förts fram i samrådsredogörelsen men 
avseende ensidig fokusering så har kommunen med hjälp av 
fackmannamässig kompetens tagit fram en trafikutredning som visar att det 
är möjligt att genomföra föreslagen förändring med acceptabla 
konsekvenser, d v s såväl trafikfrågan som handelsfrågan är belyst. 
Sedan är det helt riktigt att Degerfors följer ett generellt mönster där mindre 
orter och mindre butiker får allt svårare att konkurrera men som också 
noteras är det främst sällanköpshandeln som drabbas. Även om trenden kan 
gälla dagligvaruhandel också så handlar det i det nu specifika fallet om att 
ge Coopbutiken en ny chans men konsekvenserna slår är bredare än så.
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I Degerfors centrum finns idag två aktörer inom dagligvaror. 
Handelutredningar som gjorts, både i samband med detta planförfarande  
och tidigare, visar att dessa dagligvaruaktörer utgör viktiga nav för 
sällanköpshandeln. Utan dessa ”magneter” skulle den lilla spillra som finns 
kvar av sällanköpshandel drabbas mycket hårt. Därför har Degerfors 
kommun tillsammans med berörd fastighetsägare tagit fram ett förslag som 
dels ska ge dagligvaruhandeln en bättre position men minst lika viktigt också 
ge sällanköpshandel ett mer attraktivt läge i centrum.  
Det är också riktigt att inget rent administrativt eller fysiskt hindrar att 
fastighetsägare och butiksinnehavare flyttar entrén torget eller mot  
Medborgargatan där den ursprungligen låg. Men på den tiden fanns å andra 
sidan både infart på torget och parkering så det blir ändå inte samma sak. 
Eftersom ansvariga för verksamheten redan gjort klart att en investering i ny 
entré med tillhörande omdisponering av butiken inte är aktuell utan en ny 
trafik- och parkeringslösning så tycks det alternativet redan ha fallit. 
Ett levande centrum oavsett var är beroende av särintressen av många slag, 
t ex butiker, så det går inte att avfärda särintressen som något negativt som 
generellt står i konflikt med allmänna intressen. Som nämndes i 
samrådsredogörelsen så handlar samhällsplanering nästan alltid om större 
eller mindre kompromisser. 
Den planprocess som just genomförs är en form av medborgardialog. En 
bredare medborgardialog avseende torget kan absolut övervägas men som 
situationen ser ut tycks tiden inte ge utrymme för detta innan Coopbutiken 
avvecklas. Och i så fall kan det sluta med att medborgardialogen endast blir 
av akademisk karaktär. 
Konstnären som var med och utformat torget är numera kontaktad. Det 
skedde efter att granskningshandlingarna färdigställdes varför det inte 
nämndes där. 

 
 
 

GRANSKNINGS- Planen har under tiden 16 december 2016 – 13 januari 2017 även varit  

REMISS  utsänd till kommunala nämnder och andra berörda instanser. 

 

KOMMUNALA Trafikverket har inkommit med ett yttrande, bilaga 2. 

YTTRANDEN, M FL   
 Kommentar: 
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande. 
 
 

Övriga remissinstanser har endera inget att erinra eller har valt att inte 
yttra sig. 

 
 

LÄNSSTYRELSEN  Länsstyrelsen har inkommit med ett yttrande, bilaga 3. 

  
 Kommentar: 
Då Länsstyrelsen och Trafikverket vidhåller sina synpunkter från 
samrådsremissen och Länsstyrelsen tydligt markerarar att planen vid ett 
antagande kommer tas in för prövning, är bedömningen att det inte är 
meningsfullt för kommunen att anta planen. 
Då Länsstyrelsens prövningsprocess tar ett antal månader att genomföra är 
det tidsmässiga utrymmet att ändra beslutet om att lägga ner Coopbutiken 
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förverkat även om prövningen skulle utmynna i att beslutet att anta planen 
inte upphävs. 
Det är sorgligt att Degerfors centrum inte ges den här chansen att behålla 
viktig service och därmed hejda en uppenbar negativ utveckling för orten och 
dess invånare, men så ser nu situationen ut. 

 

 
 

FÖRSLAG TILL Kommunstyrelsen föreslås besluta att tills vidare inte anta detaljplanen för 

BESLUT  Torget – del av Agen 1:1 med hänvisning till Länsstyrelsens och 
Trafikverkets granskningsyttranden. 

 
 
 
  Degerfors 2017-01-17 
      
    

   
Bosse Björk 

  Planarkitekt 
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upprättad av K-Konsult Karlskoga på uppdrag av

Degerfors kommun

 Upprättad 1 november 2016

Granskning 16 dec 2016 - 13 jan 2017

Torget - del av Agen 1:1

(ny infart till Torget)

Förslag till detaljplan för

GRANSKNINGSHANDLING

Utökat förfarande - PBL 2015
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UTÖKAT FORFARANDE – PBL 2015 - GRANSKNING

Detaljplan för

Torget - del av Agen 1:1

(ny tillfart till Torget)

Degerfors kommun

Örebro län

Upprättad 2016-11-01

av K-Konsult Karlskoga för Degerfors kommun

P L A N B E S K R I V N I N G

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning med genomförandefrågor

Fastighetsförteckning

Illustration

SYFTE Syftet med planen är att möjliggöra en ny infart från Medborgargatan

(väg 205/243) till Torget samt möjlighet anlägga ett 15-tal nya parkerings-

platser på del av nuvarande torgyta. Den nya tillfarten ansluter till befintlig

parkering bakom Nämndhuset. Anledningen till förändringen är att skapa

nödvändig tillgänglighet och därmed förutsättningar för att kunna fort-

sätta bedriva handel i nuvarande och utvecklad omfattning i det så kal-

lade ”Domushuset”.

PLANDATA

Läge Planområdet är beläget vid Torget

(Medborgarplatsen) mitt i centrala

Degerfors tätort.

Omfattning Planområdet omfattar del av fastigheten

Agen 1:1, som är den fastighet inom vilken

kommunens gator, torg och parkmark

ligger, samt en liten del av Agen 15:3

(”Domushuset”).

Areal Planområdets areal är ca 2 000 m².

Markägarförhållanden Agen 1:1 ägs av Degerfors kommun.

Agen 15:3 ägs av Handelsfastigheter i

Värmland AB (Captiva).

TIDIGARE STÄLL-

NINGSTAGANDEN

Detaljplan För området gäller följande detaljplan:

D 59 - Agen 15:3 m fl (Medborgarplatsen), laga kraft 1999-03-18.

Detaljplan - Torget (ny tillfart) - GRANSKNING   3 (18)
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Översiktsplan Degerfors kommun har en helt ny översiktsplan, antagen 26 sep 2016.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, då det bidrar med ökad

tillgänglighet till Torget samtidigt som näringslivets behov stärks, i det

gemensamma syftet att skapa en attraktiv mötes- och handelsplats i

centrala Degerfors.

· Inriktningen är generellt att centrum ska utvecklas som en mötesplats
där människor kan träffas, handla och få nya intryck. Fokus ska läggas
på att koncentrera den befintliga och tillkommande handeln i centrum.

Det betonas vidare att dagligvarubutiker ska ges bra förutsättningar, och

att behålla sådana aktörer i centrum är viktigt och prioriterat (s 25).

· För att behålla eller attrahera näringsliv ska kommunen genom plan-
förberedelser se till att det finns mark för olika typer av företag och verk-
samheter och arbeta för att den lokala infrastrukturen svarar upp mot
företagens behov (s 24). Detta kan t ex innebära att kommunen för-

bättrar tillgängligheten, med nya angörings- och parkeringsmöjligheter.

Tomtindelning Inga gällande tomtindelningar (numera fastighetsindelnings

bestämmelse) berör planområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Användning, bebyggelse Planområdet utgörs av den norra delen av Torget (Medborgarplatsen)

och verksamheter och en ca 100 meter lång sträcka av Medborgargatan, huvudgatan ge-

nom Degerfors och tillika länsväg 205/243.

Planområdet tangerar det s k ”Domushuset” som innehåller en större

dagligvarubutik (Coop) i bottenplan och två andra butiker (Bröllops-

4 (18)     Detaljplan - Torget (ny tillfart) - GRANSKNING

Detaljplanen från 1999 togs fram för att möjliggöra en utbyggnad av det s k ”Domushuset” samt för att göra en radikal omläggning
av Herrgårdsgatan och parkeringen på baksidan av Nämndhuset och ”Domushuset”.
Utbyggnaden av ”Domushuset” tog den dåvarande infarten till Torget och dess parkeringar i anspråk.

Aktuellt
planområde

D 59D 59D 59D 59D 59
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palatset och Smyckestudion) i källarplan. Byggnaden har en högdel i 5

plan som från början var hotell, senare kontor. Det finns byggrätt för en

tillbyggnad mot Medborgargatan som ännu inte utnyttjats. Fastighetens

och byggnadens sydvästra hörn - entrén till butiken - går utanför bygg-

rätten i gällande detaljplan.

Torget avgränsas i väster av Nämndhuset (kommunhuset) och i söder

av Folkets hus som innehåller bibliotek, teater- och biolokaler, samlings-

lokaler och kontor samt butikslokaler mot gatan. På östra sidan Torget

och Medborgargatan ligger den s k ”Hundrametern”, ett bostadshus i 3

plan med butikslokaler i bottenplan.

Torget hade fram till för ca 15 år sedan alltid haft en tillfart (ändå tidigare

även utfart) mot Medborgargatan och det fanns då även parkering på

Torget.

När butikslokalen ”Domushusets” bottenplan byggdes ut för ca 15 år se-

dan togs de ytor som varit tillfart och parkering i anspråk. All tillfart till

parkeringar för butiken, Nämndhuset och Folkets hus har därefter gått

via Herrgårdsgatan norr om ”Domushuset”.

Det finns idag inga butiker eller restauranger som vänder sig direkt mot

torget. Folkets hus och biblioteket har sina entréer mot torget men ingen

verksamhet som utnyttjar torgytan. Torghandel förkommer sporadiskt

och i liten skala.

Bilden är tagen
från söder och
visar centrala

Degerfors.
Degerfors cen-

trum av idag kan
sägas sträcka sig

från rondellen i
bildens nedre

kant, längs Med-
borgargatan, till

Torget (Med-
borgarplatsen)
som är inringat
med den röda

cirkeln.
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Det s k ”Domus-
huset” innehåller

idag en Coopbutik
i bottenplan med

ingång från baksi-
dan sett från Med-

borgargatan och
Torget samt en

butik i källarplan -
Bröllopspalatset.

Längs västra sidan
av Medborgargatan

finns en gång-/
cykelväg.
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Butikerna på södra sidan Medborgargatan vetter mot Torget men då de

är avskurna av genomfartsgatan finns inget direkt samband här. Ytorna

framför butikerna är dessutom för smala för att rymma uteserveringar.

Restauranger och den typen av publika verksamheter finns till större de-

len i södra änden av centrum, på andra sidan järnvägsviadukten.

Mark och vegetation Torget södra del utgörs av en öppen plattlagd yta medan den norra be-

står av små grönytor och en liten lekyta med ”klätterdjur”. Därtill finns en

fontän som tillika är ett offentligt konstverk.

Glesa rader med lövträd ramar in torget likväl som längs Medborgar-

gatan. En trädrad står mycket nära intill den utbyggda delen av ”Domus-

huset” vilket har lett till problem med att rotsystemet påverkar byggna-

dens grundläggning.

Hela Torget sluttar svagt från norr mot söder.

Allmän platsmark I stort hela planområdet utgörs idag av allmän platsmark - torg respek-

tive gatumark som i det här fallet är reglerad som genomfart.

På södra sidan Tor-
get ligger Folkets

hus som fortfarande
innehåller traditio-

nella verksamheter
som möteslokaler,

teater- och bio-
salonger, men även

bibliotek, kontor
och butikslokaler.

Vid Torget finns en
busshållplats för
linjetrafiken som

idag är mycket tät
till Karlskoga.
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Torget
inrammas av

glesa trädrader
varav raden när-

mast ”Domus-
huset” står så

nära att rot-
systemet påver-
kar byggnadens

grundläggning.
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Trafik och parkering Medborgargatan är Degerfors huvudgata och tillika länsväg 205/243 som

fortsätter till Karlskoga i norr och Laxå respektive Gullspång i söder.

Hastigheten på Medborgargatan är på den här sträckan skyltad till 30

km/h och gatan har en fil i vardera riktningen. Vid korsningen med

Herrgårdsgatan, som är ljusreglerad, finns ett kort vänstersvängfält.

Kantstensparkering finns på båda sidor gatan, mitt för Torget ligger dock

en busshållplats. Förutom gångbanor (trottoarer) på båda sidor gatan

finns en gång-/cykelväg längs västra sidan av Medborgargatan d v s i

östra kanten på torgytan.

Tillfart till parkeringar för butiken (Coop) i ”Domushuset”, Nämndhuset

och Folkets hus sker via Herrgårdsgatan. Herrgårdsgatan gjordes om

radikalt för ca 15 år sedan då den bröts (höjdskillnad) ca 50 meter från

Medborgargatan, för att göra en vid sväng genom alla parkeringsytor

bakom ”Domushuset” och Nämndhuset för att sedan ansluta till den ur-

sprungliga gatusträckningen ca 100 meter länge uppför och västerut på

Herrgårdsgatan.

Den totala parkeringskapaciteten är ca 250 platser.

Busslinjetrafiken (linjerna 502, 537, 541, 542 och 593) passerar på Med-

borgargatan och det finns en busshållplats för södergående trafik mitt för

Torget. Hållplatsen för norrgående trafik är belägen ca 50 meter längre

söderut. Under dagtid går i snitt en buss var 15:e minut.

Järnväg Värmlandsbanan passerar strax söder om Torget, som närmast ca 75

meter från planområdet.

Ledningar och övriga Området är anslutet till de allmänna ledningsnäten.

tekniska anläggningar Ett flertal underjordiska ledningar passerar genom planområdet och i

nordöstra hörnet av Torget finns ett elskåp.

Detaljplan - Torget (ny tillfart) - GRANSKNING    7 (18)

För ca 15 år
sedan byggdes
Herrgårdsgatan
om radikalt och

fick en slinga
genom hela

parkeringsytan
bakom Nämnd-

huset och
”Domushuset”.
Samtidigt togs

tillfarten via
Torget bort.
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FÖRÄNDRINGAR

Bebyggelse, verksamhet I princip finns det inget i gällande detaljplan som hindrar att parkering

och användningssätt skapas på torgytan. Även tillfarten från Medborgargatan skulle kunna tol-

kas in som möjlig enligt gällande detaljplan men för att tydliggöra trafik-

föringen, och avgränsa de ytor som avses användas regleras detta i

denna detaljplan.

Samtliga ytor i detalplanen reglerar olika slag av allmänna trafikytor och

beskrivs närmare under den rubriken Trafik nedan.

Förändringen syftar dock till att stärka handeln och ortens attraktions-

kraft, d v s verksamheter och funktioner som ligger utanför planområdet.

Det kan nu i efterhand konstateras att den ombyggnad som gjordes för

ca 15 år sedan inte var bra för handeln. Det kan tyckas oväsentligt ifall

tillfarten till butiksparkeringen sker norr eller söder om huset men det är

inte rationella och logiska argument vid ett sammanträdesbord som av-

gör hur det fungerar i verkligheten utan människors faktiska och vanligen

omedvetna beteende. Det finns mycket forskning och erfarenhet som

visar hur människors köpbeteende varierar beroende på de fysiska om-

ständigheterna runt en butik eller i ett centrum. Den som bedriver handel

måste veta om och förstå sådana beteenden för att vara framgångsrik.

Eftersom köpbeteenden dessutom förändras över tid, är olika t ex bero-

ende på vilken typ av handel som bedrivs, så går det heller inte att hålla

fast vid en viss lösning som kan ha fungerat tidigare men inte längre.

I fallet med ”Domushuset” så måste förutsättningarna förändras för att

dagligvarubutiken ska kunna vara kvar. Den förändring som skissats

fram ligger visserligen utanför planområdet men är helt beroende av det

planen ger möjlighet till.

Förändringen består i att entrén till ”Domushuset flyttas fram så den vet-

ter mot Torget och då blir visuellt synlig från Medborgargatan vilket den

inte är idag, detta är mycket viktigt. Samtidigt kan dagligvarubutikens ytor

minskas till en mer optimal areal, varpå två nya mindre lokaler kan ska-

pas i direkt anslutning till den nya entrén, dessa får då ett mycket intres-

Fram till slutet av
1990-talet fanns en

tillfart till Torget från
Medborgargatan och

fram till dess hade
det alltid funnits par-
keringsplatser på del

av Torget.  Syftet
med planförslaget är i
princip att återskapa

den situation som
rådde fram till  för ca
15 år sedan eftersom
den fungerade bättre

för handeln.
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sant läge. Även åtkomst till butikerna i källarplan kan ske från denna en-

tré. Tillsammans bildas då ett butikskluster som har ett utbud som be-

döms bli tillräckligt stort och intressant för att öka benägenheten att

handla i Degerfors och därmed bidra till att utveckla Degerfors centrum

som en naturlig mötesplats.

Helt avgörande för att denna omdaning och utveckling av ”Domushuset”

som butikscentrum ska komma till stånd är att en tillfart skapas som

leder direkt fram till den nya entrén. Det 15-talet p-platser som skapas

här kan tyckas försumbara men av erfarenhet vet man att varje p-plats i

ett sådant här A-läge värderas till ca 1 miljon kronor i omsättning per år.

Det är ofta avgörande om en butik är lönsam eller inte. Åter igen, det är

människors köpbeteende som styr detta, inte rationella resonemang.

En utveckling där handel kan behållas och stärkas innebär också ett le-

vande torg och ett levande centrum. Det kan tyckas fel att ta torgyta i

anspråk för bilparkering men om alternativet är ett tomt och oanvänt torg

så är detta en bättre och nödvändig lösning. Bedömningen är att en ned-

läggning av dagligvarubutiken, dels skulle leda till en centrumförskjutning

söderut, runt den andra dagligvarubutiken. Dels skulle andelen som

handlar i Degerfors centrum och Degerfors överhuvudtaget minska i och

med det försämrade totalutbud som blir konsekvensen.

För att få en bra fungerande och trafiksäker tillfart till Torget har Medborgargatan breddats något (buss-
hållplatsen har skjutits in ca 2 meter på torgytan) så att ett vänstersvängfält ryms på Medborgargatan.

Utrynmme för ett högersvängfält från norr finns redan inom befintligt gaturum. Kantstensparkeringarna på väs-
tra sidan vägen tas bort medan de på östra sidan Medborgargatan behålls oförändrade.

Illustration:
Wikon, Karlstad.
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Trafik Detaljplanen reglerar att en tillfart får skapas till Torget från Medborgar-

gatan, en tillfart som i princip är identisk med den som fanns fram till för

ca 15 år sedan. Med anledning av den tillbyggnad som gjordes då är den

dock förskjuten ca 10 meter mot söder, d v s längre från den ljus-

reglerade korsningen Medborgargatan-Herrgårdsgatan. Planen reglerar

genom en utfartsbestämmelse att endast tillfart får ske, inte utfart från

Torget på Medborgargatan.

Norra ytan på Torget regleras som p-plats men ca 20 meter närmast

anslutningen mot Medborgargatan får endast användas som infart, inte

förses med p-platser, detta för att garntera att ingen köbildning ut på

Medborgargatan uppstår.

Medborgargatan breddas ca 2 meter för att ge utrymme för ett

vänstersvängfält för de bilar som kommer från söder och ska köra in på

Torget. Breddningen kan ske genom att busshållplatsen skjuts in mot-

svarande ca 2 meter på torgytan.

Från norr skapas ett högersvängfält för de bilar som svänger in på Tor-

get. Utrymme för högersvängfältet finns redan inom befintlig gatubredd.

För att renodla funktionen tas nuvarande kantstensparkering på västra

sidan av Medborgargatan bort.

Gång-/cykelvägen längs västra sidan av Medborgargatan kan behållas i

oförändrat läge. Eftersom gång-/cykelvägen saknar relevant målpunkt

norr om ”Domushuset” är just denna sträcka sparsamt använd, varför

passagen över den nya tillfarten till Torget inte bedöms komma att på-

verka funktionen nämnvärt, passagen kan utformas med god trafiksäker-

het.

Justeringen av busshållplatsens läge påverkar inte alls dess funktion.

Högersvängfältet från norr fungerar även för att bussen ska kunna an-

göra busshållplatsen i optimal vinkel.

Kantstensparkeringen på östra sidan Medborgargatan kan behållas oför-

ändrad (ligger utanför planområdet). Breddningen av Medborgargatan för

vänstersvängfältet för den nya tillfarten till Torget ger även utrymme för

att längre vänstersvängfält vid korsningen med Herrgårdgatan. Risken

att svängande trafik blockerar genomfartstrafiken minskar alltså jämfört

med dagens lösning.

Ett 15-tal nya allmänna p-platser skapas på torgytan, mitt framför det

nya entréläget till butikerna. Tillfartsvägen, reglerad som p-plats, fortsät-

ter mellan Nämndhuset och ”Domushuset” och ansluter till befintlig par-

kering och Herrgårdgatan bakom byggnaderna. Det ska inte vara möjligt

att nå p-platserna på Torget från parkeringsplatsen på baksidan.

Kantstensparkeringen
på västra sidan Med-
borgar gatan tas bort

för att renodla funk-
tionen med ett

högersvängfält för de
bilar som ska köra in
på Torget via den nya

tillfarten. Även bussar
som ska angöra håll-

platsen vid  Torget
kan nyttja samma

högersvängfält.
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Järnväg Järnvägen är belägen så pass långt från planområdet den inte påverkas

eller påverkar det planen medger.

Mark och vegetation Trädraden närmast ”Dumushuset” tas bort, möjligen undantaget ett eller

två träd. Träden behöver dels tas bort för att ge erforderligt utrymme för

den nya tillfarten men även för att de nu står så nära byggnaden att rot-

systemet påverkar grundläggningen. Det innebär att träd kan behöva tas

bort även om de fysiskt inte är ett hinder för tillfarten och parkerings-

platserna. Förslagsvis ersätt några av träden med en ny trädrad i den

nya avgränsingen mellan parkeringsyta och torgyta.

Fontänen/konstverket behålls oförändrad i nuvarande läge. Den lilla lek

ytan med ”klätterdjur” flyttas till annan plats inom torgytan.

Allmän platsmark Alla ytor inom planområdet, väg (Medborgargatan), p-plats (på torget),

cykelväg och gångvägsytor (torttoarer) utgörs av allmän platsmark.

Teknisk försörjning Ett elkopplingsskåp måste flyttas för att ge utrymme för dennya tillfarten.

I övrigt bedöms inga inga åtgärder i ledningsnäten krävas.

Störningar och risker Den trafiklösning som arbetats fram bedöms med god marginal vara

acceptabel för att medge en ny (nygammal) tillfart till Torget från Med-

borgargatan. Då har hänsyn tagits till att gatan även är en länsväg med 7

520 fordon per dygn (ÅDT), strax under 10 % är tung trafik, och fungerar

som huvudgenomfart genom Degerfors. Trafikflödet har sjunkit med ca

400 fordom per dygn sedan 2013. Den lösning som förslås, med sepa-

rata svängfält från såväl norr som söder bedöms vara trafiksäker.

Eftesom det endast är fråga om en tillfart, vilket regleras i planen, anses

avståndet mellan Herrgårdsgatan och den nya tillfarten vara tillräckligt

långt.

Förändringen tar hand om befintlig trafikmängd genom en alternativ

trafikföring. Det bedöms inte innebära någon förändring för omgivande

bostäder vad gäller buller eller risker.

Eftersom användningen av marken i stort är oförändrad och inga bygg-

nader är aktuella att uppföras har ingen geoteknisk undersökning gjorts.

Bedömning av markförhållandena görs i genomförandeskedet.

Det finns inga kända föroreningar dokumenterade inom planområdet.

Bildmontaget visar den yta på Torget som tas ianspråk för tillfart och p-platser.
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Miljökonsekvenser En behovsbedömning om eventuell betydande miljöpåverkan har gjorts.

Denna visar att det planen medger inte kommer innebära betydande mil-

jöpåverkan.

De lokala miljökonsekvenserna bedöms marginella och avser då

främst förändrade transportvägar samt ett något ökat antal trafikrörelser

som inverkar något på närmiljön.

I ett vidare miljöperspektiv anses de förändringar planen medger inte ge

någon förändrad miljöpåverkan alls.

Planförslaget bedöms inte bidra till negativ miljöpåverkan eller överskri-

dande av miljökvalitetsnormer för buller- luft- och vattenkvalitet.

Administrativa frågor Planen bekostas av kommunen men eftersom den endast innehåller

allmän platsmark är planavgifter inte aktuella.

Se även rubriker under avsnittet genomförandefrågor nedan för andra

frågor av administrativ karaktär.

Samråd Samråd pågår.

GENOMFÖRANDE-

FRÅGOR

Handläggning och Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt lagstiftningen i

tidplan plan- och bygglagen (PBL - SFS 2014/900) som gäller från 1 jan 2015.

Planuppdrag gavs i sep 2016.

Samråd genomförs under hösten 2016 och granskning under januari

2017. Planen förväntas vinna laga kraft under mars 2017.

Antagande Då detaljplanen handläggs med utökat förfarande antas planen av kom-

munfullmäktige.

Genomförandetid Genomförandetiden skall vara 5 år efter att planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap och Ansvarig för planens genomförande är Degerfors kommun i rollen som

ansvarsfördelning huvudman för allmän platsmark.

Trafikverket är huvudman för länsväg 205/243.

Handelsfastigheter i Värmland AB (Captiva, norskägt företag) är ansvarig

för fastigheten Agen 15:3 ”Domushuset” (utanför planområdet).

Degerfors kommun är huvudman för vatten- och avloppsnät.

Degerfors Energi ansvarar för el-, fjärrvärme- och bredbandsnät.

Avtal Coop Värmland har ett hyresavtal med Handelsfastigheter i Värmland

AB (Captiva) omfattande befintlig butikslokal som löper ut 31 dec 2017

med uppsägning senast 31 mars 2017. Hyresavtalet kan då endera sä-

gas upp för omförhandling alternativt för avflyttning.

Ett exploateringavtal eller motsvarande träffas med ägaren till fastighe-

ten Agen 15:3 och/eller verksamhetsutövaren Konsum Värmland som

reglerar kostnaderna för byggande av ny infart och parkering, inklusive

åtgärder kopplade till dessa förändringar.

Fastighetsbildning och Fastigheten Agen 1:1 (kommunerns gatu- och parkmarksfastighet) till-

fastighetsrättsliga förs mark från Agen 15:3.

konsekvenser Förändringen innebär att nuvarande entré till dagligvarubutiken måste

tas bort för att ge utrymme för del av den nya parkeringsytan samt att

den outnyttjade byggrätten mot Medborgargatan till större delen utgår.
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Tomtindelning/Fastighets- Inga tomtindelningar/fastighetsindelningsbestämmelser berörs.

indelningsbestämmelser

Planekonomi Planläggning bekostas av kommunen. Eftersom planen i sin helhet om-

fattar allmän platsmark är det inte aktuellt att ta ut planavgifter i framti-

den.

Planens genomförande bekostas i sin helhet av Degerfors kommun, in-

klusive åtgärder inom det vägområde där Trafikverket är huvudman.

Kostnaderna för relevanta delar av genomförandet regleras i ett exploa-

teringsavtal eller motsvarande med ägaren till fastigheten Agen 15:3 och/

eller verksamhetsutövaren Konsum Värmland.

Ombyggnad av ”Domushuset” (utanför planområdet), inklusive rivning av

befintlig butiksentré (inom planområdet) samt anslutningar mellan bygg-

nad och allmän platsmark bekostas av Captiva. Ombyggnadskostnade-

rna regleras i hyresavtal mellan fastighetsägaren och framtida hyresgäs-

ter.

Utredningar. mm Respektive fastighetsägare, eller av denne anlitad byggherre/entrepre-

nör, är ansvarig för erforderliga tekniska utredningar inför byggande eller

andra åtgärder på respektive fastigheter.

Ett trafiktekniskt PM med trafiklösning för ny tillfart till Torget har projekte-

rats av konsultföretaget Wikon, Karlstad.

Utformningen av och genomförande av anslutning av väganslutningar

mot Medborgargatan, åtgärder inom vägområdet ska ske i samverkan

med Trafikverket.

Flyttning av busshållplats ska ske i samråd med Region Örebro län och

Trafikverket.

En platsspecifik handelsutredning för att visa på nödvändigheten av en

förändrad trafikföring har arbetats fram av Ove Krafft, ekonomie doktor

vid Göteborgs universitet.

Konstnären som skapat fontänen/konstverket kontaktas och informeras

om att verket behålls oförändrat i nuvarande lägemen att omgivningen

delvis förändras.

MEDVERKANDE Detaljplanen är upprättad av planarkitekt Bosse Björk,

TJÄNSTEMÄN K-Konsult Karlskoga på uppdrag av Degerfors kommun.

Medverkande tjänstemän:

Mårten Persson, miljö- och samhällsbyggnadschef

Susanna Weiberg, stadsarkitekt

Christina Sanfridsson, mätingenjör

Sören Hedberg, näringslivschef

Anders Luthman, teknisk chef

Övriga medverkande:

Per Persson, Wikon (projektering trafiklösning)

Ove Krafft, ekonomie doktor (handelsutredning)

Johan Mood, planarkitekt (uppritning plankarta)

K-Konsult Karlskoga

Bosse Björk

planarkitekt
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PLANKARTA

(ej skala)
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från den dag då detaljplanen vunnit laga kraft

DETALJPLAN - PLANKARTA
Följande gäller inom områden som har nedanstående beteckning. Där beteckningen saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Markanvändningar redovisas bland planbestämmelserna var för
sig. För att skilja mellan användningar i en byggnads olika plan betecknas på plankartan den sekundära
användningen inom parentes. Egenskapsbestämmelser till sekundär användning anges inom parentes.
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Denna detaljplan reglerar vad marken (och vattnet) får användas till och hur den får bebyggas. Regleringen sker
med stöd av plan- och bygglagen, PBL, och omfattar de på denna plankarta angivna bestämmelser. Därutöver
finns i PBL generella  bestämmelser som skall beaktas vid byggande. Till planens laga handling finns en
beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd.
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 Kommunfullmäktige 

 

Sotningstaxa - ny konstruktion av prissättning för 
rengöring (sotning) i Bergslagens räddningstjänst  

Förslag till beslut 
Förslag på ny konstruktion av prissättning för rengöring (sotning) i Bergslagens 
räddningstjänst antas.   

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Bergslagens räddningstjänst har föreslagit 
medlemskommunernas fullmäktige att anta förslag på ny sotningstaxa. 

Sotningsentreprenörerna inom Bergslagens Räddningstjänst geografiska 
verksamhetsområde har inkommit med förslag till en ny och för samtliga 
medlemskommuner enhetlig och förenklad prissättning av sotningsobjekt. 

Nuvarande avtal med sotningsentreprenörerna möjliggör taxeförändring om 
överenskommelse kan träffas mellan parterna. Avtalsperiodernas längd mellan 
de olika kommunerna och sotningsentreprenörerna är dock olika långa vilket 
försvårar inväntande av en gemensam avtalsperiod. 

Det nya förslaget innebär framförallt en förenkling för kunden att i förhand 
kunna se kostnaden gentemot dagens objektslista som är mycket omfattande 
och komplicerad. 

Den nu gällande prissättningen bygger på en tidsstudie som ej motsvarar dagens 
eldstäder samtidigt som Konsumentköplagen ökat kravet gällande minskad 
nedsmutsning i samband med rengöring. I den nya taxekonstruktionen är 
tidsåtgången för minskad nedsmutsning inkluderad i den fasta avgiften per 
objekt. 

Den nya taxekonstruktionen innebär att vissa objekt får en ökad kostnad och 
andra objekt får en lägre kostnad.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-09 

Bergslagens räddningstjänst § 18/2017-04-26 

Förslag på ny konstruktion av prissättning för rengöring (sotning)   
   

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Bergslagens räddningstjänst 

Medlemskommunerna 
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 Kommunfullmäktige 

 

Strategi för hälsa 

Förslag till beslut 
Degerfors kommun ställer sig bakom intentionerna i Strategi för hälsa.  

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar för att stärka social hållbarhet 
och minska skillnaderna i hälsa. I detta arbete och process har folkhälso-
nämnden och folkhälsoförvaltningen deltagit. Syftet är att bidra till minskade 
hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och 
rättigheter. Detta är en fortsättning på arbetet för social hållbarhet och bedrivs i 
samverkan mellan SKL och Folkhälsomyndigheten. Utifrån de erfarenheter 
som kommit fram har SKL nu tagit fram en strategi för hälsa. Strategi för hälsa 
innebär kraftsamling för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. 
För detta krävs att alla välfärdsaktörer i kommunen blir ännu bättre på att 
samverka och tillsammans främja hälsa och förebygga ohälsa, utveckla 
arbetsmetoder, sätta konkreta mål, mäta och följa upp resultaten. 

Folkhälsonämnden ser att Strategi för Hälsa, helt stödjer de pågående 
processerna kring god, jämlik och jämställd hälsa som finns i Karlskoga och 
Degerfors. Den regionala överenskommelsen om samverkan för god, jämlik 
och jämställd hälsa i Örebro län 2018 – 2023 stämmer överens med strategins 
intentioner. Att använda Strategi för hälsa i det fortsatta arbetet är enbart en 
positiv hjälp på vägen i det lokala arbetet. 

SKL menar att en personlig insats som beslutsfattare och ledare är avgörande 
för genomförande av Strategi för hälsa. För att genomföra strategin krävs beslut 
i den högsta politiska ledningen i kommuner, landsting och regioner.  

Det gör att folkhälsonämnden som ansvarig nämnd för god, jämlik och 
jämställd hälsa i båda kommunerna, ställer sig bakom intentionerna i SKLs 
Strategi för Hälsa 2018.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-09 

SKL Strategi för Hälsa 2018 

Folkhälsonämnden § 9/2018-02-14 

       

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Folkhälsonämnden 
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Strategi för hälsa 3 

För första gången sätter vi gemensamma mål för 
flera viktiga välfärdsverksamheter 

 

Detta dokument riktar sig först och främst till dig som är förtroendevald eller 

chef i ledande ställning inom kommun, landsting och region samt inom skola, 

socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård.  

Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter; skola, so-

cialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas för 

att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma 

mål, oavsett verksamhet. För att genomföra strategin krävs beslut i den högsta 

politiska ledningen i kommuner, landsting och regioner. Din personliga insats 

som beslutsfattare och ledare är avgörande för genomförande av Strategi för 

hälsa. 

Strategi för hälsa innebär att vi kraftsamlar för att alla ska kunna leva ett aktivt 

och självständigt liv. För detta krävs att vi tillsammans blir ännu bättre på att 

främja hälsa och förebygga ohälsa, utveckla arbetsmetoder, sätta konkreta mål, 

mäta och följa upp resultaten. 

 

Stockholm i december 2017 

 

Lena Micko 

Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting 
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Strategi för hälsa 4 

Kommuner, landsting och 
regioner visar vägen 

De kommande åren innebär större demografiska utmaningar än de föregående 

decennierna. Behovet av välfärdstjänster ökar stort. Samtidigt minskar den 

arbetsföra andelen av befolkningen. I praktiken innebär det att glappet ökar 

dramatiskt mellan behovet av välfärdstjänster och möjliga skatteintäkter från 

den del av befolkningen som är i arbetsför ålder. 

 

 

Från 2015 och de kommande 20 åren ökar behovet av välfärdstjänster drama-

tiskt. Samtidigt minskar den arbetsföra andelen av befolkningen.  

I en befolkning där ohälsotalen är höga och skillnaden i hälsa mellan olika grup-

per är betydande, blir det förebyggande arbetet inte bara en ekonomisk nödvän-

dighet utan ett strategiskt val. Befolkningens hälsa både påverkas av och påver-

kar samhällets grundläggande strukturer som demokrati, ekonomi och jämlik-

het. 

Det är Sveriges kommuner, landsting och regioner som har nyckeln till att för-

bättra hälsan för stora befolkningsgrupper. De stora välfärdsverksamheterna 

behöver styras mot gemensamma mål, arbeta med god kvalitet i alla led och 

verksamheter, nyttja ny teknik och nya metoder samt följa upp resultaten. 
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Strategi för hälsa 5 

Stora mål kräver gemensamma 
krafter   

Det finns en betydande samlad kompetens om hälsa och förebyggande arbete 

inom skola, socialtjänst, omsorg, hälso- och sjukvård. Att samordna denna kom-

petens är en förutsättning för att nå målen.  

Inom några områden är samordningen särskilt betydelsefull. Det är områden 

som berör stora befolkningsgrupper under en stor del av livet. Det är inom dessa 

områden Strategi för hälsa kommer få störst effekt: 

Vi kan stödja fler till en lyckad skolgång 

Hela 18 år kan medellivslängden skilja mellan grupper med lång utbildning 

jämfört med grupper med kort utbildning inom ett och samma län.  Cirka 8 av 

10 personer med lång utbildning uppger att de har en god hälsa i jämförelse 

med 6 av 10 med kort utbildning. Fem i varje klass, cirka 17 %, saknade be-

hörighet till gymnasieskolan 2015/2016. Viktigaste faktorn för barns framtida 

hälsa är att vi kan stödja fler till en lyckad skolgång. Det har stor betydelse 

genom hela livet. 

Vi kan bidra till att färre elever hamnar utanför 

Att inte lyckas i skolan ökar risken för ohälsa, kriminalitet och utanförskap. Vi 

vet att ca 13 % av eleverna i en årskull riskerar att hamna utanför samhället. Det 

motsvarar 13 000 elever per år, till en kostnad av 10–15 miljoner kronor per 

person eller 144 miljarder kronor per årskull. Varje procents ökning av de som 

klarar skolan kommer att ha betydande positiva hälsoeffekter. Om antalet elever 

som riskerar att hamna utanför samhället minskar med en procentenhet (1 300 

elever per år) minskar kostnaderna per år och årskull med cirka 11 miljarder 

kronor. MVC, BVC, förskola, skola och socialtjänst kan tidigt fånga upp 

signaler om ohälsa och vet vilka grupper som är riskgrupper. Det ger oss 

möjligheter till tidiga insatser. 

Vi kan sätta in tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn 
och unga 

57 % av flickorna och 31 % av pojkarna bland 15-åringar rapporterade 

2013/2014 två eller fler psykiska eller somatiska besvär i veckan vilket är en 

ökning. Konsekvenser av psykisk ohälsa som social isolering, alkohol- och 

drogkonsumtion, självskadebeteende och självmordsförsök förekommer i en 

oroande omfattning. Dessutom påverkar psykisk ohälsa förutsättningar för 

andra samhällsinsatser som skola och utbildning. Med tidiga insatser ökar 

möjligheterna till god psykisk hälsa för barn och unga. 
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Vi kan minska de kroniska sjukdomarna 

Cirka 85 % av vård- och omsorgskostnaderna är relaterade till kroniska sjuk-

domar. Vi vet samtidigt att uppemot 80 % av dessa kan förebyggas med förbätt-

rade levnadsvanor. Varje procentenhets minskning av de kroniska sjukdomarna 

i befolkningen kommer ha betydande positiva effekter; ökad hälsa, minskad 

ohälsa, minskade kostnader och mer resurser till andra välfärdsområden.  

Vi kan minska överdödligheten hos de med psykisk sjukdom 

Den näst vanligaste orsaken till att avlida i förtid i Sverige är psykisk sjukdom. 

Överdödligheten vid psykisk sjukdom är högre i Sverige än i andra OECD-län-

der. Den största andelen dödsfall beror på hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 

och cancer som inte uppmärksammas eller åtgärdas i tid. En mindre del av 

dödsfallen beror på självmord, även de kan minskas med rätt insats. 140 miljar-

der kronor är samhällskostnaderna för psykiska besvär och sjukdom. 

Vi kan upptäcka och motverka våld i nära relationer 

Minst 150 000 barn bor i hushåll där det förekommer våld. Dubbelt så många 

unga homo- och bisexuella personer anger att de utsatts för fysiskt våld av en 

närstående jämfört med unga heterosexuella. Kostnaden för mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer uppskattas till 45 miljarder kronor per år. 

Våld i nära relationer kan upptäckas och motverkas tidigt när vi arbetar med 

gemensamma mål inom välfärdsområdena. 

Vi kan minska rökning, övervikt, skadligt alkoholbruk och 
stillasittande fritid 

Vi vet att daglig rökning, kraftig övervikt, otillräcklig motion och riskbruk av 

alkohol leder till ohälsa. Om vi minskar förekomsten av daglig rökning, kraftig 

övervikt, otillräcklig motion och riskbruk av alkohol med endast 1 procentenhet 

jämfört med idag innebär det 4 200 färre relaterade sjukdomsfall år 2022. 

Hälso- och sjukvårdens kostnader skulle minska med 235 miljoner kronor, 

kommunernas med 172 miljoner kronor och den statliga sjukförsäkringen med 

170 miljoner kronor.  

Vi kan minska överdödligheten hos personer med funktions-
nedsättning 

Dubbelt så många kvinnor med LSS-insatser som har bröstcancer riskerar att dö 

i förtid jämfört med andra bröstcancerpatienter. Det är tio gånger vanligare att 

uppge dålig hälsa då man har en funktionsnedsättning än då man inte har det.  

En betydande del av den sämre hälsan beror inte på funktionsnedsättningen i 

sig, utan kan troligen förklaras av välkända riskfaktorer för ohälsa kopplade till 

livsvillkor. Men genom samordnade insatser kan förutsättningarna för 

god hälsa förbättras. 
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Vi kan minska antalet fallolyckor 

Cirka 1000 personer dör varje år till följd av fallolyckor och 70 000 skadas, 

oftast äldre personer. Som jämförelse omkom 263 personer i trafiken under 

2016. Samhällets totala kostnader för fallolyckor uppgick 2012 till nästan 25 

miljarder kronor. 
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En enig kongress  

På SKLs kongress 2015 beslutades enigt att arbeta fram en ”Sammanhållen 

långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård 

och omsorg”. I beslutet betonades att arbetsprocessen i sig var lika viktig som 

att formulera en gemensam strategi för hälsa.  

Med start våren 2017 genomfördes workshoppar över hela landet. Deltagare var 

drygt 1 300 förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, lands-

ting och regioner samt inom skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och 

sjukvård. Workshoppar hölls även med elev- brukar- och patientorganisationer, 

fackliga organisationer och myndigheter. Representanter för styrgruppen med-

verkade vid varje workshop.  

Syftet var att utifrån deltagarnas samlade kunskaper och erfarenheter från olika 

verksamhetsområden, arbeta fram strategin för att möta de utmaningar våra väl-

färdsverksamheter står inför de kommande åren och decennierna. Detta genom 

att: 

 Samla in viktiga erfarenheter och kunskaper från många olika välfärds-

verksamheter 

 Utbyta erfarenheter om de gemensamma utmaningar som är viktiga i 

välfärdsarbetet 

 Diskutera förslag på gemensamma indikatorer och övergripande mål-

sättningar 

Strategi för hälsa formulerades utifrån det omfattande underlag som togs fram. 

Strategi för hälsa beslutades av SKLs styrelse 15 december 2017. 
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Strategin genomförs i kommu-
ner, landsting och regioner 

Att uppnå de mål som Strategi för hälsa pekar ut är ett vägval. Vi vet att vi be-

höver arbeta tillsammans och över verksamhetsgränserna för att lyckas. Vi har 

stöd i tidigare analyser, forskning och i kommissioners och utredningars slutsat-

ser att det är rätt väg att gå. Vi kan göra beräkningar på de mänskliga och eko-

nomiska förbättringar strategin leder till.   

Vi har ingen tid att förlora. Tillsammans främjar vi hälsa. De tre övergripande 

målen är en god och jämlik hälsa, god kvalitet och ett hållbart och uthålligt re-

sultat. 

 

 

Övergripande mål för Strategi för hälsa 

 

En god och jämlik hälsa. Det gemensamma målet är en god och jämlik hälsa 

för alla. Samtliga verksamheters arbete och konkreta delmål sätts utifrån detta.  
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God kvalitet. Alla välfärdstjänster ska ha god kvalitet. Den avgörs av elever, 

brukare och patienter. God kvalitet uppnås genom att kontinuerligt förbättra, 

förnya och utveckla. Varje dag lite bättre.  

Hållbart och uthålligt. När vi arbetar tillsammans för att nå en god och jämlik 

hälsa och utför välfärdsarbetet med god kvalitet kommer resultatet att bli 

hållbart och uthålligt. Det vill säga att hälsan kommer att förbättras inom alla 

områden och skillnader mellan olika grupper kommer att minska. 

De gemensamma målen och indikatorerna sorteras in under de övergripande 

målen; ”God och jämlik hälsa”, ”God kvalitet” och ”Hållbart och uthålligt”. 
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Tydliga mål visar vägen 

Kommuner, landsting och regioner har gemensamt arbetat fram målen för Stra-

tegi för hälsa. Kraven på målen är högt ställda. Det ska vara möjligt för alla 

kommuner, landsting och regioner att praktiskt använda målen i den egna verk-

samheten. Indikatorerna finns i en nationell databas på kommun-, lands-

tings/region- och nationell nivå. Målen ska: 

 Spegla hälsa och områden där samordnade välfärdstjänster kan förbättra 

hälsa. 

 Kunna brytas ner så de synliggör skillnader i hälsa inom och mellan olika 

kommuner, landsting och regioner och så långt som möjligt uppdelat på kön 

och socioekonomiska faktorer såsom utbildning och bostadsort.  

 Spegla mer än bara det exakta mätetalet, d v s även förutsättningar som 

påverkar resultatet. 

Gemensamma mål och indikatorer till 2022  

Här nedan ser du de gemensamma målen och hur stor förbättringen ska bli fram 

till 2022. Målen är här formulerade i beskrivande termer. Den exakta formule-

ringen som finns i den nationella databasen ser du i bilagan.  

Det är viktigt att komma ihåg att varje mål ska brytas ned och anpassas till din 

kommuns, landstings och regions förutsättningar. 

Mål: God och jämlik hälsa 

Barn och unga 

 Färre små barn ska utsättas för tobaksrök i hemmet. (minska med minst 2 

procentenheter).  

 Färre 3-åriga barn ska ha karies (kariesfrihet ska öka med minst 2 procent-

enheter).  

 Fler elever i årkurs 9 ska vara behöriga till gymnasiet (öka med minst 2 pro-

centenheter).  

Leva livet - hela livet 

 Fler gymnasieelever ska ta examen (öka med minst 3 procentenheter). 

 Fler barn som varit placerade ska som 20-åringar ha avslutat treårigt gym-

nasium (öka med minst 4 procentenheter). 

 Fler nyanlända i arbete eller studier 90 dagar efter etableringsuppdraget 

(öka med minst 7 procentenheter). 

 Minska andelen unga som varken studerar eller arbetar (minska med 2 pro-

centenheter).  

KS 46-2018/3



Strategi för hälsa 12 

 Minska andelen som har en stillasittande fritid (minska med minst 

5 procentenheter).  

 Minska antalet äldre som drabbas av fallskador (minska antalet fallskador 

bland individer 80+ år med 10/1000 invånare).  

Mål: God kvalitet  

Elevupplevelser åk 5 - en bättre skolmiljö  

 Fler elever ska känna sig trygga i skolan (öka med minst 2 procentenheter.)  

 Fler elever ska känna att de får hjälp i skolan när de behöver det (öka med 

minst 2 procentenheter). 

 Fler elever ska känna att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att 

lära sig mer (öka med minst 2 procentenheter).  

Brukarupplevelser inom omsorgen ska bli mer positiv 

 Fler brukare i hemtjänsten och äldreomsorgen ska ha en positiv upplevelse 

kring bemötande, förtroende och trygghet (öka med minst 3 procent-

enheter).  

 Fler brukare i individ- och familjeomsorgen ska uppleva en förbättrad situa-

tion efter kontakt med Socialtjänsten (öka med minst 2 procentenheter).  

 Fler brukare inom funktionshinderområdet ska uppleva att de får bestämma 

om saker som är viktiga för dem i sin dagliga verksamhet (öka med 2 pro-

centenheter). 

Patientupplevelser inom primärvård - ökad kvalitet 

 Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser kontinuitet och koordi-

nering (öka med minst 2 procentenheter).  

 Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser respekt och bemötande 

(öka med minst 2 procentenheter).  

 Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser emotionellt stöd; att per-

sonalen/behandlaren var aktiv och lyhörd, tillgänglig och stödjande (öka 

med minst 2 procentenheter). 

Mål: Hållbart och uthålligt 

 Medellivslängden ska öka över tid, skillnader mellan olika grupper ska 

minska. 

 Färre barn och unga ska leva i ekonomiskt utsatta hushåll (minska med 

minst 2 procentenheter). 

 Fler personer i åldrarna 16-84 år ska uppge att de upplever en god hälsa 

(öka med minst 3 procentenheter).  

 Fler personer i åldrarna 16-84 år ska uppge att de litar på andra människor 

(öka med minst 2 procentenheter).  
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Många kommuner, landsting 
och regioner har redan börjat 

SKLs medlemmar har kommit olika långt i arbetet med att samverka mellan 

olika välfärdsområden för att förebygga ohälsa. En del kommuner, landsting 

och regioner arbetar redan med bred samverkan och mot gemensamma mål. 

Andra har en stor kunskap i de enskilda verksamheterna men behöver utveckla 

ledning- och styrning. Ytterligare andra har just kommit igång. SKL är beredd 

att stödja medlemmarna i arbetet att genomföra Strategi för hälsa. 

Vi vet att vi står inför stora utmaningar. Och vi vet hur vi ska möta dem. Allt 

börjar med en gemensam målbild; att fler barn ska få en lyckad skolgång, att 

fler ska slippa kroniska sjukdomar, att färre äldre ska skadas av fallolyckor. Vi 

kan förbättra hälsan för 100 000-tals människor när vi arbetar tillsammans. 

Givetvis innebär det utmaningar att samordna verksamheter som ibland ligger 

långt ifrån varandra vad gäller systemutveckling, arbetsmetoder, kompetenser 

och erfarenheter. Men det är likafullt nödvändigt. Att inte samordna är inte ett 

alternativ. Fler ser mer än en. Fler kan mer än en. Tillsammans - varje dag lite 

bättre. 

Strategi för hälsa innebär en fantastisk möjlighet för våra viktigaste välfärds-

aktörer att gemensamt bidra till ökad hälsa och minskad ohälsa. Oavsett hur 

långt din kommun, landsting eller region har kommit så innebär målen i Strategi 

för hälsa en start för det fortsatta praktiska arbetet. Nu är tid att fatta beslutet om 

gemensamma mål för våra viktigaste välfärdsområden.  

Styrgruppen för Strategi för hälsa 

Anders Henriksson (S), 1.e vice ordförande SKL, ordförande 

Sjukvårdsdelegationen 

Dag Larsson (S) 

Mats Eriksson (M) 

Christer Jonsson (C) 

Beredningen för utbildning 

Karin Pleijel (MP) 

Beredningen för primärvård och äldreomsorg 

Eva Olofsson (V) 

Maria Rydén (M) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Beredningen för digitalisering 

Nina Lagh (M) 
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Beredningen för socialpolitik och individomsorg 

Marlene Burwick (S) 

Jörgen Berglund (M) 

Programberedningen för barns och ungas hälsa 

Hans Leghammar (MP) 

Johanna Sjö (M) 

Anna Ågerfalk (L) 

Programberedningen för styrning av offentlig finansierad verksamhet 

Daniel Bernmar (V) 

Uppdragsägare 

Hans Karlsson, avdelningschef SKL 
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Bilaga 1: Vi bygger vidare på den grund som är lagd 

Det pågår många arbeten för att främja hälsan och förebygga ohälsa. Strategi för 

hälsa med utvalda välfärdsområden och gemensamma och mätbara mål bygger 

vidare på befintliga lagar, kommissioner, strategier och rapporter. Tillsammans 

utgör dessa en stabil grund att bygga vidare på och underlättar kommuners, 

landstings och regioners implementation av strategin: 

Ur Barnkonventionen: 

”Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

Alla barn har rätt till liv och utveckling 

Alla barn har rätt att utrycka sin mening och få den respekterad” 

Ur skollagen:   

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och ele-

ver ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strä-

van ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen.” 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveck-

ling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande de-

mokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” 

Ur Socialtjänstlagen:  

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, ak-

tiva deltagande i samhällslivet”. 

Ur hälso- och sjukvårdslagen:  

”Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård 

uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska /…/ ”tillgodose patientens behov av 

trygghet, kontinuitet och säkerhet” /…/ ”bygga på respekt för patientens själv-

bestämmande och integritet” /…/ ”främja goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen”. 

Kommissionen för jämlik hälsa: 

”Kommissionen framhåller betydelsen av mer jämlika uppväxtvillkor, kun-

skaper, arbete och försörjning och att arbeta med levnadsvanor och en mer jäm-

lik hälso- och sjukvård för att nå en jämlik hälsa.” 
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”Mer fokus måste läggas på de konkreta resultaten för medborgarna som t ex 

elev, patient och brukare, inte minst vad gäller likvärdighet i insatser och jäm-

likhet i resultat, och medborgarna bör ses som medskapare i utformandet av 

offentliga tjänster.” 

Agenda 2030: 

”Delegationen har identifierat styrning och ledning som en av de största utma-

ningarna för att kunna uppnå agendans mål.” 

”Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors väl-

befinnande i alla åldrar.” 

Regeringens ANDT-strategi 2016-2020 

”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala 

skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.” 

SKL:s programberedning för barn och ungas hälsa: 

”Ett helhetsperspektiv på barn och ungas hälsa kräver tvärsektoriella politiska 

arenor.” 

Huvudmännens expertråd för skolutveckling: 

”Expertrådet vill särskilt lyfta fram följande dimensioner av ledarskapet i sko-

lan: vikten av en väl fungerande styr- och utvecklingskedja, ledare med fokus 

på elevernas resultat samt betydelsen av att rektorer och fo ̈rskolechefer får 

ökade förutsättningar att utveckla sitt ledarskap med både ansvar och befogen-

heter.”  

Överenskommelse om psykisk hälsa och Uppdrag psykisk hälsa: 

”Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva 

insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, 

som medicinsk behandling och sociala insatser.” 
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Bilaga 2: Formuleringar i nationella databasen Kolada 
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Strategi för hälsa 

Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter; skola, so-

cialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas för 

att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma 

mål, oavsett verksamhet. För att genomföra strategin krävs beslut i den högsta 

politiska ledningen i kommuner, landsting och regioner. Din personliga insats 

som beslutsfattare och ledare är avgörande för genomförande av Strategi för 

hälsa. 

Strategi för hälsa innebär att vi kraftsamlar för att alla ska kunna leva ett aktivt 

och självständigt liv. För detta krävs att vi tillsammans blir ännu bättre på att 

främja hälsa och förebygga ohälsa, utveckla arbetsmetoder, sätta konkreta mål, 

mäta och följa upp resultaten. 

 

Upplysningar om innehållet 
Anne, Bylund, projektledare, anne.bylund@skl.se 
Ulrika Forsberg, kommunikatör ulrika.forsberg@skl.se 
 
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2017 
Beställningsnummer: 5461 
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 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Folkhälsonämnden 2018-02-14 
 

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen  

Ank 2018-02-27 

Dnr KS 46-2018/1 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

FHN § 9 FHN 2018.0051 
 

Strategi för hälsa 
 

 

Sammanfattning 
Folkhälsonämnden ser att Strategi för Hälsa, helt stödjer de pågående 

processerna kring god, jämlik och jämställd hälsa som finns i Karlskoga och 

Degerfors. Den regionala överenskommelsen om samverkan för god, jämlik 

och jämställd hälsa i Örebro län 2018 – 2023 stämmer överens med strategins 

intentioner. Att använda Strategi för hälsa i det fortsatta arbetet är enbart en 

positiv hjälp på vägen i det lokala arbetet. 

SKL menar att en personlig insats som beslutsfattare och ledare är avgörande 

för genomförande av Strategi för hälsa. För att genomföra strategin krävs beslut 

i den högsta politiska ledningen i kommuner, landsting och regioner.  

 

Det gör att folkhälsonämnden som ansvarig nämnd för god, jämlik och 

jämställd hälsa i båda kommunerna, ställer sig bakom intentionerna i SKLs 

Strategi för Hälsa 2018. Folkhälsonämnden skickar Strategi för Hälsa, vidare 

till kommunstyrelserna och kommunfullmäktige i båda kommunerna så att den 

högsta politiska ledningen ska kunna ställa sig bakom intentionerna i Strategi 

för Hälsa.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2018 

SKL Strategi för Hälsa 2018 

 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 
1. Folkhälsonämnden ställer sig bakom intentionerna i Strategi för Hälsa i 

enlighet med folkhälsoöverenskommelse och nämndens uppdrag och 

arbete. 

 

2. Folkhälsonämnden föreslår att komunstyrelserna och kommunfullmäktige i 

båda kommunerna ställer sig bakom intentionerna i Strategi för Hälsa i 

enlighet med folkhälsoöverenskommelse och nämndens uppdrag och 

arbete. 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden ställde sig bakom intentionerna i Strategi för Hälsa i 

enlighet med folkhälsoöverenskommelse och nämndens uppdrag och 

arbete. 

 

2. Folkhälsonämnden föreslog komunstyrelserna och kommunfullmäktige i 

båda kommunerna att ställa sig bakom intentionerna i Strategi för Hälsa i 



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Folkhälsonämnden 2018-02-14 
 

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen  

Ank 2018-02-27 

Dnr KS 46-2018/1 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

enlighet med folkhälsoöverenskommelse och nämndens uppdrag och 

arbete. 

 

 

 

Expedieras till 

 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Karlskoga  

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Degerfors 

Sveriges Kommuner och landsting, Anne Bylund, projektledare Strategi för 

Hälsa 

 

 

 

___ 
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Tillskapande av näringslivsråd 

Förslag till beslut 

Ett näringslivsråd bildas i enlighet med förslaget från näringslivsavdelningen. 

Sammanfattning av ärendet 

I den nyligen antagna näringslivsstrategin föreslås att kommunen ska bilda ett 

näringslivsråd/företagsråd. Syftet med rådet är att uppnå ett nära samarbete 

med näringslivsaktörer i kommunen för att få en samsyn om bådas betydelse 

och roll i utvecklings- och näringslivsarbetet. 

Ärendet 

För de närmsta tre åren lyfter kommunfullmäktige tre prioriterade målområden 

kopplade till visionen; attraktivitet, kvalitet i verksamhet och service och 

integration. I arbetet med den nyligen fastlagda näringslivsstrategin föreslog 

näringslivsavdelning att som ett led i arbetet att starta ett näringslivsråd. 

Rådet ska vara en arena för samtal mellan kommunledningen och företrädare 

för det lokala näringslivet. Det sker genom att företrädare från näringslivet 

bjuds in till samtal ett par gånger per år.  

Rådet ska skapa en god dialog mellan näringslivet och kommunen och vara ett 

forum där angelägna frågor kan lyftas för ett framgångsrikt och växande 

näringsliv. 

I rådet föreslås från kommunens sida kommunstyrelsens ordförande samt 

ytterligare två till tre politiska företrädare samt representanter från 

näringslivsavdelningen. Från näringslivet föreslås omkring fem företagare med 

en bakgrund som ger en bred representation, både geografisk och utifrån 

bransch. Näringslivsavdelningen ansvarar för kallelse, minnesanteckningar och 

övrig administration. 

I god tid innan planerat möte skickar kommunen ut en inbjudan och rådets 

deltagare ges möjlighet att komma med förslag på frågor som de vill diskutera 

under mötet. I rådet kan såväl långsiktiga frågor av strategisk karaktär som mer 

konkreta frågor av aktuell karaktär diskuteras.  
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Rådet ska vara ett rådgivande organ till kommunen där ledorden är samverkan 

och dialog. 

 

Suzanne Hällström 

Näringslivschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
 



 

 

 

Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se  
E-post 

kommun@degerfors.se   
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 

  
693 80 Degerfors 

Besöksadress 

Herrgårdsgatan 37 
Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

 
 
Maria Eriksson, 0586-481 29 
maria.eriksson@degerfors.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-03-09 
Referens 

KS 00053-2018 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

 Kommunstyrelsen 

 

Information: Verksamhetsplan för E18-gruppen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
E18-gruppen är ett mellankommunalt samarbete med fokus på 
transportinfrastruktur och trafikeringsfrågor i stråket Örebro-Karlstad. 
Gruppen ska samarbeta för att minska tidsavstånden i stråket, öka 
tillgängligheten i till kollektivtrafik samt verka för hållbar och kapacitetsstark 
infrastruktur och därmed utöka möjligheterna för regionförstoring. 
Huvuduppgifter är kunskapsspridning, omvärldsanalys och påverkansarbete. 
Gruppen ska samarbeta internt och med andra intressenter för en gemensam 
syn på utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik i stråket Örebro-Karlstad. 

Verksamhetsplanen är beslutad på E18-gruppens möte den 9 februari 2018 och 
en justerad version återrapporteras därefter till ansvarigt politiskt organ i 
respektive medlemskommun. Verksamhetsplanen ska följas upp senast i 
samband med E18-gruppens möte den 18 december 2018.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-09 

Verksamhetsplan för E18-gruppen       

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Karlskoga kommun 

Karlstads kommun 

Kristinehamns kommun 

Lekebergs kommun 
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1. Planeringsavdelningen 
681 84 Kristinehamn 
 

Besöksadress 

Uroxen 
Kungsgatan 30 
 

Telefon 

0550-880 00 vx 
Fax 

0550-828 79 
Bankgiro 

110-0213 
Organisationsnr 

212000-1868 
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E18-gruppens verksamhetsplan 2018 
 

Syfte 
E18-gruppen är ett mellankommunalt samarbete med fokus på 
transportinfrastruktur och trafikeringsfrågor i stråket Örebro-Karlstad. 
Gruppen ska samarbeta för att minska tidsavstånden i stråket, öka 
tillgängligheten i till kollektivtrafik samt verka för hållbar och kapacitetsstark 
infrastruktur och därmed utöka möjligheterna för regionförstoring. 
Huvuduppgifter är kunskapsspridning, omvärldsanalys och påverkansarbete. 
Gruppen ska samarbeta internt och med andra intressenter för en gemensam 
syn på utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik i stråket Örebro-Karlstad. 
 

Historik 
E18-gruppens startades 2001 som ett mellankommunalt samarbete tillsammans 
med länsstyrelserna i Värmlands- och Örebro län. Som namnet antyder var det 
just standarden och framkomligheten på E18 i stråket Örebro-Karlstad som 
stod i fokus. Gruppen har även drivit på och skapat linje 500 (”Tåg på 
gummihjul”) som därefter införts som ordinarie linje i båda länen. Efter detta 
fokuserade gruppen mycket på järnvägsinfrastrukturen, trafikering samt 
påverkansarbete för snabb järnväg mellan Stockholm och Oslo, där en framtida 
Nobelbana är en grundläggande del.  
 
Viktiga händelser: 
2004-2005 -  underlag om kapacitet/tillgänglighet (RVU04) om resvanor, 

pendling  m.m. 
2005-2006 -  ny trafikering ”Tåg på Gummihjul”,  linje 500 över länsgräns 

-  uppdragsbeskrivning  ”Idestudie Nobelbanan”, det första 
steget... 

2007-2008 -  idestudie Karlstad-Örebro i samverkan med Banverket 
-  trimningsåtgärder, Värmlandsbanan Ksd-Örebro med 
operatörer 

 -   arbete för fasindelad förstudie-Nobelbanan  
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2011 -  studieresa Tyskland, HH- tåg - BRT – Bus Rapid Transit 
 -  följa utveckling av Norsk HH-utredning  bl.a Oslo-Stockholm 
2012 -  konferenser ”Oslo-Stockholm 2.55” i Karlstad och Stockholm 
2013-2016 -  utredning Fase 2 Oslo-Stockholm snabb och gen tågtrafik? 

-  aktivt agerande i genomförande av KÖR projektet/Enter.Hub 
2016-2017 - samverkan med bolaget Oslo-Sthlm 2,55 AB om påverkans- 

och utvecklingsarbete avseende förbättrad järnväg mellan 
Stockholm-Oslo inkl Nobelbanan, bl.a. inom ramen för 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie 

2017  - Framtagande av gemensamt förslag avseende 
kollektivtrafikutveckling på kort och medellång sikt i stråket 
Karlstad-Örebro.   

 
Under åren har ett antal rapporter tagits fram, t ex Rätt spår, Rätt spår 2 (Full 
trim), Rätt spår 3 (Kapacitet, gen och snabb tågtrafik Värmland-Örebro-
Mälardalen), Tåg på gummihjul Karlstad-Örebro, Tillgänglighetsanalys (Karlstad-
Kristinehamn-Degerfors-Karlskoga-Örebro), E18-banan – Idéstudie med 
systeminriktning samt Oslo-Stockholm Nyttoanalys 2040 (medfinansiering 
tillsammans med Sthlm-Oslo 2,55 AB). 
 
Gruppen har också arrangerat och deltagit vid seminarier avseende 
transportinfrastruktur och trafikeringsfrågor för stråket Stockholm-Oslo. 
Gruppens arbete kan ha medverkat till att åtgärdsvalsstudien för Oslo-
Stockholm har påbörjats av Trafikverket. Likaså har Region Värmland och 
Region Örebro län tillsammans med kommunerna Karlstad och Örebro 
formerat en gemensam organisation för att driva den frågan. 
 
Gruppen har efter ”Tåg på gummihjul” samt att E18 har byggts ut ägnat mer 
tid åt långsiktiga järnvägsfrågor specifikt än på generella infrastruktur- och 
kollektivtrafikfrågor på kort- och mellanlång sikt. Mötesfrekvensen har under 
2015-2016 varit låg och behöver ökas.  
 
Arbetet ökade under 2017 då viktiga händelser inträffade som t.ex. remiss av 
NTP, revideringar av länstransportplanerna samt Trafikverkets framtagande av 
åtgärdsvalsstudie för Stockholm-Oslo. En nyttoanalys avseende ÅVS-förslagets 
inriktning för Stockholm-Oslo togs fram tillsammans med Sthlm-Oslo 2,55. 
Utöver samverkan i dessa frågor har ett gemensamt förslag om 
kollektivtrafikutveckling i stråket Karlstad-Örebro på kort- till medellång sikt 
arbetats fram och beslutats i Karlstads, Kristinehamns, Karlskogas och Örebro 
kommuner. Förslaget avses att utgöra underlag för fortsatt utvecklingsarbete 
tillsammans med berörda aktörer.  
 

Organisation 
Medlemmar i samarbetet är Karlstads, Kristinehamns, Karlskoga, Degerfors, 
Lekebergs och Örebro kommuner. Gruppen utgör ett forum för att initiera nya 
projekt och utvecklingsinitiativ i för gruppen viktiga frågor. 
 
Gruppen strävar efter ett nära samarbete med de aktörer som har koppling till 
gruppens syften. Bolaget Sthlm-Oslo 2,55 AB, kollektivtrafikmyndigheterna 
och länsplaneupprättarna adjungeras till gruppens möten medan 
Handelskamrarna, trafikoperatörer, Trafikverket, berörda kommuner, m fl. 
kallas till möten vid behov.  
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Gruppens möten ska präglas av ett öppet diskussionsklimat, där det är viktigt 
alla medlemmarnas olika synpunkter och ståndpunkter kommer fram. Genom 
att respektera varandras utgångspunkter och ställningstagande växer förståelsen 
inom gruppen. 
 
E18-gruppen är inget beslutande organ med mandat att fatta beslut i 
kommunernas ställe. Sådana beslut fattas i respektive medlemsorganisation. Det 
är därför viktigt att medlemskommunerna bemannar gruppen med politiker och 
tjänstepersoner med beslutsmandat i gruppens frågor. På gruppens möten 
deltar både politiker och tjänstemän. 
 
Gruppens arbete leds av ordförande och dennes kansliresurser. 
Ordförandeskapet är roterande och från och med oktober 2016 är det 
Kristinehamns kommun som innehar ordförandeposten. Till mötena ansvarar 
kansliet för att färdiga förslagshandlingar i så stor utsträckning som möjligt ska 
skickas ut i god tid innan. 
 

Resurser 
E18-gruppens kansli är under 2018 förlagt till Kristinehamns kommun med 
Bjarne Olson (S) som ordförande och Kalle Alexandersson som kansliansvarig. 
Medlemmarna lägger ned egen obetald tid i gruppens arbete. Kansliet har 
möjlighet att ta ut ersättning för arbete utöver normalt medlemsarbete. 
Medlemsavgift tas ut ett år i taget. För 2018 är medlemsavgiften enligt 
nedanstående: 
 

Parter %-andel SEK 

Karlstad  28 26400 

Kristinehamn 14 13200 

Degerfors 8 7200 

Karlskoga 14 13200 

Lekeberg 8 7200 

Örebro 28 26400 

Summa 100 93600 

 
Med ett ingående resultat på -38000 kr ger det en årsbudget för 2018 på 55600 
kr. Utöver denna budget för löpande ärenden tillkommer vid behov budget för 
projekt efter särskilda beslut i respektive medlemskommuner under 
verksamhetsperioden. Ytterligare medel för aktiviteter kan prövas hos 
regionerna och andra samarbetsparter.  
 

Aktiviteter 2018 

Kollektivtrafikfrågor: 

 Samverka med regionerna och operatörer för att utveckla 
kollektivtrafiken i enlighet med E18 gruppens gemensamt framtagna 
rapport och kommunernas beslut om utvecklingen.  

 Bevaka gruppens intressen enligt den gemensamma rapporten i 
revideringen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet i Värmlands 
län.  

 Verka för en avsiktsförklaring med Trafikverket om att utveckla 500-
linjen till en genomgående busstrafik mellan Örebro och Karlstad.  
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Kommunikation och omvärldsbevakning: 

 Ta ställning till om och i så fall hur E18-gruppen ska engagera sig i ett 
Nobel Forum eller liknande.  

 Som en stående punkt på mötena rapporterar respektive kommun för 
arbetet som pågår som berör övriga medlemmar. Under denna punkt 
diskuteras även behov av deltagande på konferenser, seminarier mm.   

 

Infrastruktur: 

 Verka för en avsiktsförklaring med Trafikverket om 
lokaliseringsutredning för Nobelbanan, som del av Trafikverkets arbete 
efter åtgärdsvalsstudien. Kommunernas (Kristinehamns, Karlskogas, 
Degerfors och Örebros) pågående arbete med gemensam fördjupad 
översiktsplan bör utgöra grunden för avsiktsförklaringen.  

 Uppföljning av ÅVS Genomfart Karlskoga.     
 

Möten 2018: 
9 feb kl 12-15 i Karlstad 
15 mars kl 9-13 i Karlskoga 
1 juni kl 12-15 i Fjugesta 
5 okt kl 9-13 i Degerfors 
18 dec kl 9-13 i Karlskoga  
 
Utöver ovanstående möten kallar kansliet till eventuella särskilda projekt- eller 
avstämningsmöten.  
 

Verksamhetsplanens antagande och uppföljning 
Verksamhetsplanen är beslutad på E18-gruppens möte den 9 februari 2018 och 
en justerad version återrapporteras därefter till ansvarigt politiskt organ i 
respektive medlemskommun. Verksamhetsplanen ska följas upp senast i 
samband med E18-gruppens möte den 18 december 2018. 
 
 
 
 
Bjarne Olsson 
Ordförande E18-gruppen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Återrapport intern kontroll för kommunstyrelsen 
2017 

Förslag till beslut 
1. Återrapporteringen godkänns.  

2. Personalavdelningen får i uppdrag att i största möjliga mån få bort 
pappersunderlagen till förmån för ett digitaliserat flöde samt att i 
samråd med kommunikatör utveckla informationen om vikten av att 
följa stoppdatum. 

3. Servicenämnden uppmanas att utveckla processen med 
ärendeberedning så att handlingar finns klara och kompletta i tid för 
stoppdatum. En uppföljning av handlingar klara i tid till stoppdatum ska 
ske till kommunstyrelsen i januari 2019. 

4. Kommunstyrelseförvaltningen ska utveckla processen med 
ärendeberedning så att handlingar finns klara och kompletta i tid för 
stoppdatum. En uppföljning av handlingar klara i tid till stoppdatum ska 
ske till kommunstyrelsen i september 2018. 

5. Kommunstyrelseförvaltningen ska utveckla processen med 
verkställigheten av politiskt fattade beslut.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde (KS § 62/2017-04-03) följande områden för 
intern kontroll 2017 inom kommunstyrelsen: 

 Efterlevnad av stoppdatum 

 Köptrohet mot ramavtal 

 Underlag i tid till personalavdelningen 

 Körjournaler inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen 

 Verkställighet av politiskt fattade beslut 

Området ”Köptrohet mot ramavtal” har inte färdigställts under 2017 utan 
förlängts till 2018. 
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Övriga områden har kontrollerats och där brister har identifierats har förslag på 
förändrade rutiner och/eller arbetssätt föreslagits.    

Ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde (KS § 62/2017-04-03) följande områden för 
intern kontroll 2017 inom kommunstyrelsen: 

 Efterlevnad av stoppdatum 

 Köptrohet mot ramavtal 

 Underlag i tid till personalavdelningen 

 Körjournaler inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen 

 Verkställigheten av politiskt fattade beslut 

Området ”Köptrohet mot ramavtal” har inte färdigställts under 2017 utan 
förlängts till 2018. Ansvarig för granskningsområdet är ekonomichef. 

Försenade underlag till lönekontoret 
Ansvarig för granskningsområdet är personalchef. 

Granskningen kommer utföras av underlag i pappersform under två månader. 
Som underlag till löneutbetalning avses bland annat underskrivna 
anställningsbevis och attesterade tjänstgöringsrapporter. 

Sena underlag är en arbetsmiljöfråga (tidspress och ojämn arbetsbelastning) 
inom personalavdelningen. Dessutom kan det resultera i: 

 Utebliven lön/ersättning 

 Felaktig lön/ersättning  

Under november 2017 genomfördes en kontroll av antalet sena underlag i 
pappersformat (framförallt anställningsbevis och vissa 
tjänstledighetsansökningar) till lönekontoret. Totalt inkom under månaden 194 
pappersunderlag och av dessa var 36 (ca en femtedel) sena i förhållande till 
aviserat brytdatum. Somliga var någon dag försenade medan det i flera fall 
rörde sig om betydligt längre tid (upp till 49 dagar som längst). 

Att underlag kommer in för sent skapar ett merarbete och en onödig tidspress 
för lönekontoret, manuell hantering tillkommer och felkällorna ökar. Berörda 
medarbetare påverkas naturligtvis och avdelningens medarbetare får från tid till 
annan ta emot frustrerade påringningar från dessa.   

Sena underlag är ett återkommande problem. I detta fall riktades luppen mot 
pappersunderlag men även attester i personalsystemet görs i många fall för sent.  

Att i största möjliga mån få bort pappersunderlagen till förmån för ett 
digitaliserat flöde är ett viktigt utvecklingsområde parallellt med en bättre 
efterlevnad av aviserade brytdatum. 

Körjournaler inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen  
Ansvarig för granskningsområdet är chef för miljö- och 
samhällsbyggnadsavdelningen. 

Granskningen kommer genomföras genom granskning av körjournaler under 
en begränsad tidsperiod inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen. 
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Granskningen avgränsas till att omfatta de fordon som disponeras av miljö- och 
samhällsbyggnadsavdelningen. 

Korrekt ifyllda körjournaler är en möjlighet att säkerställa att kommunens 
fordon används på avsett sätt i tjänsten. Området har även behandlats av bygg- 
och miljönämnden.  

Vad körjournalerna anbelangar för de två fordon som miljö- och 
samhällsbyggnadsavdelningen förfogar över kunde inga avvikelser noteras.  

Efterlevnad av stoppdatum 
Ansvarig för granskningsområdet är kanslichef. 

Granskningen kommer genomföras som en totalgranskning av samtliga 
ärenden till kommunstyrelsen och nämnderna samt ärenden till respektive 
arbetsutskott. 

Att rutinen med stoppdatum i lagom tid inför utskick till utskott/nämnd 
fungerar är av mycket stor vikt inte bara för registrator och nämndsekreterare 
utan också för de förtroendevaldas möjligheter att ta del av kompletta 
handlingar i god tid innan sammanträdet. Om rutinen inte fungerar riskerar 
handlingar att skickas ut för sent eller i värsta falla inte alls innan mötet. 
Tidsperioden mellan stoppdatum och utskick används också för att säkerställa 
kvaliteten på underlagen och för att ev. kompletteringar ska hinna göras.  

Processen med stoppdatum följer ungefär samma mönster i alla nämnder (utom 
bygg- och miljönämnden som inte har arbetsutskott). Stoppdagen infaller ett 
par dagar innan beredning för att ärenden ska hinna diarieföras. Ärendena 
bereds sedan, ibland först med tjänstemän ibland direkt med 
ordföranden/kommunalråd. Sedan skickas de ut till arbetsutskottet. Respektive 
handläggare ansvarar för att ärenden anmäls till sekreterare och att 
handlingar/underlag är klara i tid. Stoppdatum och sammanträdesdatum 
beslutas för kommunstyrelsen på våren året innan och övriga i början av 
hösten. 

Bygg- och miljönämnden, kultur- och utbildningsnämnden samt socialnämnden 
fungerar i allt väsentligt. Så länge majoriteten av ärenden/ärenden av 
rutinkaraktär är klara i tid är det inget större problem med något 
kompletterande utskick när det finns synnerliga skäl.  

I kommunstyrelsen och servicenämnden finns förbättringspotential.  

Servicenämndens underlag är sällan klara i tid och föredras ofta muntligt på 
sammanträden.  

I kommunstyrelsens fall sker ingen sammanhållen beredning av vilka ärenden 
som är klara eller ska upp förens på fredagen (kommunalrådsberedning) innan 
utskicket på måndagen. Det ger handläggarna knappt om tid för att färdigställa 
handlingar och kompletterande utskick eller förlängd handläggningstid blir en 
följd.  

Verkställighet av politiskt fattade beslut 
Ansvarig för granskningsområdet är kanslichef. 

Granskningen kommer att utföras genom ett stickprov av politiskt fattade 
beslut i kommunstyren, kommunfullmäktige samt övriga nämnder under 2016. 
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Det är av stor vikt att de beslut som fattas av kommunens olika politiska organ 
verkställs. Har förvaltningen inte haft möjlighet att verkställa något beslut ska 
det även finnas rutiner för att informera berört politiskt organ om detta. 
Granskningen ska för respektive fattat beslut ge svar på följande: 

Om beslut inte verkställts: 

 varför har beslutet ej verkställts 

 har återrapportering skett till berörd beslutsinstans 

När det gäller verkställigheten av politiskt fattade beslut är det primärt inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde som brister har identifierats. Detta kan 
dels bero på att återkoppling i ärenden inte skett i samband med sammanträden 
varför protokollförda beslut inte finns att tillgå. Beslut har ibland fattats om att 
återkopplingar ska göras av effekter av de beslut som fattats. Dessa 
återkopplingar sker inte alltid.  

För att både efterlevnaden av stoppdatum och graden av verkställighet av 
fattade beslut ska öka behövs ett samarbete mellan förtroendevalda, 
förvaltningschefer och kansliavdelningen. Kansliavdelningen kan identifiera 
brister och påtala dem, men det är chefer och förtroendevalda som kan ställa 
krav på handläggarna att följa beslutade rutiner. 

Det är viktigt att de rutiner som finns är kända och att de följs av alla parter. 
För att få en så hög grad av efterlevnad av rutinerna som möjligt är det också 
viktigt att de harmonierar med både verksamhetens ambitionsnivå och 
kapacitet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-14 

Rapport inter kontroll 2017 från kansliavdelningen, 2018-01-19  
  

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
 



  

Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen 

 

Susanna Göransdotter, 0586-481 85 
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1 Inledning  

Kommunstyrelsen fastställde en plan för intern kontroll 2017 (KS § 62/2017-
04-03). Kansliavdelningen fick två ansvarsområden under 2017: 

 Efterlevnad av stoppdatum 
Granskningen kommer genomföras som en totalgranskning av samtliga 
ärenden till kommunstyrelsen och nämnderna samt ärenden till respektive 
arbetsutskott. 

Att rutinen med stoppdatum i lagom tid inför utskick till utskott/nämnd 
fungerar är av mycket stor vikt inte bara för registrator och nämndsekreterare 
utan också för de förtroendevaldas möjligheter att ta del av kompletta 
handlingar i god tid innan sammanträdet. Om rutinen inte fungerar riskerar 
handlingar att skickas ut för sent eller i värsta falla inte alls innan mötet.  
Tidsperioden mellan stoppdatum och utskick används också för att säkerställa 
kvaliteten på underlagen och för att ev. kompletteringar ska hinna göras. 

 Verkställighet av politiskt fattade beslut 
Efter ett yrkande från Annika Engelbrektsson (S) lades internkontrollområdet 

”Verkställighet av politiskt fattade beslut” till. 
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2 Stoppdatum 

Stoppdatum sätts ett par dagar innan det är beredning med tjänstemän 

och/eller politiker. Stoppdatumet är till för att kansliavdelningen ska hinna 

registrera ärendet med alla handlingar samt förbereda dagordningen med alla 

handlingar. Stoppdatum sätts för kommunstyrelsens del på våren/sommaren 

året innan de börjar gälla. Övriga nämnder sätter sammanträdestider med 

stoppdatum utifrån kommunstyrelsens sammanträdesplan, oftast under början 

av hösten året innan datumen börjar gälla. 

 Kommunstyrelsen (KS) 
För kommunstyrelsens del är problemet att det snarare är fler ärenden som 

borde ha varit med än som är med på mötet samtidigt som de ärenden som 

slutligen är med på mötet kanske inte är med på stoppdagen, eller inte 

kompletteras förens på utskicksdagen. Få handläggare inom 

kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden som ska med i god tid innan 

stoppdatum. Det är endast två handläggare som systematiskt anmäler ärenden 

innan stoppdatum även om inte handlingarna är klara. 

I KS ser processen ut på följande sätt: 

 Försök med tjänstemannaberedning efter stoppdatum men innan KRB har 

gjorts. Tanken med det var att ärenden ska hinna färdigställas innan KRB 

alternativt flyttas till kommande möten.  

Stoppdatum KS AU Antal 
ärenden på 
listan 
stoppdagen 

Antal 
ärenden 
skickades 
ut 

Antal ej 
kompletta 
vid stopp 
men till 
utskick 

Antal 
ärenden 
kompl. efter 
utskick 

Antal 
ärenden på 
mötet 

2017-01-09 2017-01-23 16 21 11 1 21 

2017-02-06 2017-02-20 17 16 3 3 16 (två nya 

efter 
utskick, ett 
komplettera
des och ett 
ärende 
utgick pga 
tidsbrist) 

2017-03-06 2017-03-20 15 16 7  1 16, ett 
utgick 

2017-04-10 2017-04-24 8 9 4 0 9 

2017-05-08 2017-05-22 16 18 6 1  

2017-05-29 2017-06-12 6 5 alla 
kompletta 
vid stopp 

0 6 

2017-08-07 2017-08-21 oklart pga 
semester 

    

2017-09-04 2017-09-18 10 15  1 15 

2017-10-09 2017-10-23 9 13 5 1 13 

Stoppdag KRB Utskick sammanträde
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2017-11-06 2017-11-20 6 11 4  0 11 

2017-12-04 2017-12-18 23 15 6 0 13 

 Socialnämnden (SN) 
Sammanställningen gäller enbart beslutsärenden. Rapporter lämnas i de flesta 

fall bara på nämnden.  

De ärenden som saknats vid stoppdatum har i regel anmälts i tid för att komma 

med på listan vid ordinarie utskick, men då skickats utan beslutsunderlag.  

I SN ser det ut så här

 

Stoppdatum SN AU och SN 
  

Antal 
ärenden på 
listan 
stoppdagen 

Antal 
ärenden 
anmälda 
efter stopp 

Antal 
ärenden som 
inte är   
kompletta 
vid utskick 

Extra utskick Antal 
besluts-
ärenden på 
mötet 

2017-01-25 AU 2017-02-08 
SN 2017-02-22 
 

10 0 3 1 10 

2017-03-01 AU 2017-03-15 
SN 2017-03-29 
 

6 0 1 1  6 

2017-04-12 AU 2017-04-26 
SN 2017-05-11 
 

4 0 1 1 5 

2017-05-17 AU 2017-05-31 
SN 2017-06-14 
 

5 2 1 1 7 

2017-08-23 AU 2017-09-06 
SN 2017-09-21 
 

7 1 1 1 8 

2017-09-27 AU 2017-10-11 
SN 2017-10-25 
 

7 - 1 1 7 

2017-11-01 AU 2017-11-15 
SN 2017-11-29 
 

10 3 2 1 13 

 

 Bygg- och miljönämnden (BMN) 

I BMN ser det ut så här 

 

 

Stopp TJB Utskick
Möte 
AU

Stopp TJB Utskick
Beredning 
presidiet



Degerfors kommun 
Datum 

2018-01-19 
Diarienummer 

KS 39-2017 
Sida 

6(15) 

 

Intern kontroll 2017 

Några omfattande ärenden under sommarmånaderna gjorde att komplett 

beslutsunderlag inte fanns vid första utskicket utan ytterligare ett utskick fick 

göras. I övrigt har utskicken fungerat bra.  

Stoppdatum  BMN Antal ärenden 
på listan 
stoppdagen 

Antal 
ärenden 
anmälda 
efter stopp 

Antal ärenden 
som inte är 
kompletta vid 
utskick 

Extra 
utskick 

Antal besluts-
ärenden på 
mötet 

       

2017-01-05 2017-01-17 6 - - - 6 

2017-02-23 2017-03-07 8 - - - 8 

2017-03-30 2017-04-11  4 - - - 4 

2017-04-27 2017-05-09 6 - 1 1 6 

2017-06-01 2017-06-13 8 3 2 1 11 

2017-08-10 2017-08-22 8 - 4 2 8 

2017-09-14 2017-09-26 11 1 1 1 12 

2017-10-19 2017-10-31 inställt     

2017-11-23 2017-12-05 9 - - - 9 

 Servicenämnden (SRN) 
Sammanställningen för servicenämnden gäller alla ärenden med diarienummer, 

även de som inte är beslutsärenden. Anledningen att ärenden under AU är färre 

än antalet ärenden på själva nämnden beror främst på detta. 

Stoppdatum Antal 
ärenden 
på listan 
på stopp-
dagen 

Antal 
ärende
n 
skicka
des ut 

Antal ej 
komplett
a vid 
stopp 
men till 
utskick 

Antal ärenden 
kompletterades 
efter utskick 

Antal 
ärende
n på 
AU 

Antal 
ärenden 
till SRN 

Antal 
ärenden 
kompl. 
efter 
utskick 

Antal 
ärenden 
på SRN 

2017-01-26    3 14 16 2 16 

2017-03-09 11 11 1 9 12 15 1 15 

2017-04-20 4 5 0 3 5 4 1 9 

2017-05-18 4 4 0 Inga 
ärenden 
klara 

4 3 1 4 

2017-08-24 3 7 5 0 7 7 0 11 

2017-10-05 8 8 4 3 6 5 3 8 

2017-11-16 8 11 6 1 3 3 1 10 

 Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) 
Sammanställningen gäller för alla ärenden till kultur- och 

utbildningsnämnden med diarienummer, även de som inte är beslutsärenden. 

Anledningen att ärenden under AU är färre än antalet ärenden på själva 

nämnden beror främst på detta.  
Stoppdatum Antal 

ärenden 
på listan 
på 
stoppdag
en 

Antal 
ärenden 
skickad
es ut 

Antal ej 
kompletta 
vid stopp 
men till 
utskick 

Antal 
ärenden 
kompletterad
es efter 
utskick 

Antal 
ärende
n på 
AU 

Antal 
ärende
n till 
KUN 

Antal 
ärenden 
kompletterad
es efter 
utskick 

Antal 
ärende
n på 
mötet 

2017-01-17     5 5 0 8 

2017-02-28 4 4 4 0 4 4 0 7 

2017-04-11 9 9 0 3 10 10 0 14 
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2017-05-16 5 5 5 0 5 5 0 10 

2017-08-08 7 5 0 4 5 4 0 9 

2017-09-12 1 2 1 0 3 3 0 5 

2017-10-17 8 8 5 3 6 6 3 8 

2017-11-14 5 6 4 1 3 3 1 6 
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3 Verkställigheten av politiskt fattade beslut  

Besluten som fattas expedieras av sekreterare till ansvarig handläggare, finns 

ingen/okänd handläggare skickas beslutet till förvaltningschef. Om det i 

beslutet framgår när återrapportering ska ske lägger sekreteraren med ärendet 

på aktuellt möte. 

 Kommunstyrelsen  

Beslutsdatum Beslut Kommentar 

2016-01-11 Infosäk F har inte implementerats Försök till 

implementering har 

inte gett önskvärt 

resultat. Viktigt att 

detta är på plats i 

och med GDPR. 

Finns med i plan 

för digitalisering 

Egentligen KLG 

som fattat beslut 

Rutin inför inköp av system följs inte Hänger ihop med 

GDPR och Infosäk 

F 

KS 2016-04-04 Kultur- och utbildningsnämnden får i 

uppdrag att köpa in en bärbar hörslinga, 

samt att ansvara för utlåning/uthyrning 

av bärbar hörslinga. 

Servicenämnden får i uppdrag att ha en 

uppdaterad lista över lokaler med fasta 

hörslingor, samt att ansvara för att 

befintliga slingor testas och är i ett 

användbart skick. Servicenämnden ska 

även stå för underhåll och service av 

den bärbara hörslingan. 

Oklart om hela eller 

delar är verkställt 

enligt KHR 

KS 2016-06-07 Kommunstyrelsen ger 

kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 

att följa upp och återrapportera 

fördelningsmodellen (av flyktingmedlen) 

senast hösten 2017. 

 

KS 2016-09-05 Ekonomichefen ska redovisa till 

kommunstyrelsen vilka föreningar som 

beviljats bidrag på delegation. 
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KS AU 2016-10-

17 

Samtliga medarbetare ska senast den 31 

augusti 2017, i samråd med ansvarig 

chef, kommit ner i flexramens maximala 

tillåtna omfattning. 

Överskjutande flex 

har betalats ut i 

vilken omfattning? 

Följs nu? Nya 

avtalet 

KS AU ek  

2016-11-16 

- Kommunstyrelseförvaltningen att 

arbeta vidare med en analys av 

sjukfrånvaron. 

- Kommunstyrelseförvaltningen 

tillsammans med kultur- och 

utbildningsförvaltningen att utreda vilka 

kostnader det skulle innebära att införa 

pedagogisk lunch under ordnade former 

i grundskolan samt vilka effekter 

medför det för elever och personal. 

- Kommunstyrelseförvaltningen att 

arbeta fram en modell för utdelning från 

Degerforsbolagen AB. 

Oklart hur många 

uppdrag som 

lämnats av KS AU 

ek, vem som har 

tagit emot dem, om 

de är 

återrapporterade, 

av vem och när 

KS 2017-03-06 Kultur- och utbildningsnämnden ska 

säkerställa att beslutet inte strider mot 

bestämmelser för lärarlönelyftet innan 

satsningen får ianspråktas. Beslutet ska 

återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Medlen har 

ianspråktagits, 

återkoppling har 

inte skett  

KS 2017-06-07 Resultatet från attraktionsindex-

undersökningen ska arbetas in i den 

strategiska inriktningen. 

 

KS AU  

2017-06-12 

Begränsa tillträdet till Folkets hus för de 

som orsakar ordningsproblemen. Hyra 

in ett vaktbolag för rondering av 

centrala Degerfors, främst kring 

Medborgarplatsen och Folkets hus. 

Möjligheterna för kameraövervakning 

på en begränsad yta vid Folkets hus. 

Inte återkopplats 

KS 2017-09-04 Efter varje säsong ska avtalet (med DIF) 

följas upp och återrapporteras till 

kommunstyrelsen. 
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KS 2016-04-04 En central utvecklingsledare anställs på 

ekonomiavdelning 

inomkommunstyrelseförvaltningen. 

Arbetstiden fördelas enligt följande. 

Arbete åt socialnämnden, 50 %, arbete 

år kultur- och utbildningsnämnden, 10 

%, samt arbete med övergripande frågor 

och servicenämnden, 40 %. 

Tjänsten är vakant, 

medlen använts till 

en ny tjänst som 

inte är inrättad 

KS 2017-02-06 Genomlysningen kommer genomföras 

efter det att en ny riktlinje för 

kommunalt föreningsstöd fastställts. 

Riktlinjen är 

beslutad, 

genomlysningen 

inte återkopplad 

KF 2017-09-25 Parkeringsplatser Letälvsgården  

Övrigt 

 Internkontrollreglemente följs inte Hur har 

processerna kring 

internkontrollen 

gått till i 

förvaltningarna? 

 Motionssvarsprocess följs inte  

 Alla beslut om flyktingmedel som lett 

till tjänster – har de/ska de ändras när 

ersättningsnivåerna sjunkit? T.ex. lärare 

SvA och samordnare? 

 

 Har alla nämnder arbetat in 

mångfaldspolicy i sina 

verksamhetsplaner? 

 

 Revisionsrapporter:  

Tillgänglighetsarbetet  

Elevers rätt till särskilt stöd 

 

 

 Intern kontroll 2017 ska dels 

återrapporteras till KS, dels ska alla 

nämnders interna kontroll 

återrapporteras till KS 

 

 Socialnämnden 
Dnr 
Paragraf  

Beslut Nuläge 

Dnr 12-2017 
SN § 17, 2017-02-22 

Projektplan - hemtagningsteam Hemtagnings-

team infört 1 
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SN § 81, 2017-09-21 

o Beslutas att socialnämndens arbetsutskott ska vara 
politisk referensgrupp och löpande få information 
om det pågående arbetet.  

o Fredrik Rakar ska ingå i styrgruppen.   
o Löpande information till nämnden. 
Hemtagningsteam infört 1 oktober 2017. 

Uppföljning under kvartal 1, 2018. 

oktober 2017 

Uppföljning 

under kvartal 1 

2018. 

Referensgrupp

er utsedda 

Dnr 64-2016 
SN § 32, 2017-03-29 

Nya lokaler för personal, hemtjänst  

Inriktningsbeslut att förlägga hemtjänstens lokaler till 

Sveagatan 3. 

Kommunstyrelsen har beviljat investeringskostnaden. 

Projektplane- 
ring pågår 

Dnr 25-2017 
SN § 67, 2017-06-14 

Utveckling av hemtjänsten/handlingsplan 

1. Beslut om inköp av planeringssystem (pkt 10) 
kommer att behandlas som ett separata ärende. 
Innan beslut tas ska nämnden ta del av andra 
kommuners erfarenheter av planeringssystem. 
Punkten upphävdes i budgetbeslutet SN § 
99/2017-10-05 

2. Tjänsterna som teamsamordnare (pkt 6) och som 
samordnare (pkt 1), ska utvärderas efter 1 år efter 
respektive start. 

3. Utvecklingen av vikariebehovet ska följas för att 
se om handlingsplanens åtgärder fått förväntad 
effekt i form av minskade kostnader för vikarier.  

Forts. 

4. Handlingsplanen antas. I handlingsplanen ingår: 

o Införa samordnare 
o Införa kvällspatrull 
o Införa digitalt signeringssystem 
o Införa digital körjournal 
o Införa IBIC 
o Införa teamsamordnare 
o Översyn av riktlinjer för handläggning 
o Utveckla användning av mobil dokumentation 
o Införa förstudie av nyckelfri hemtjänst 
o Införa digitalt planeringssystem  

 
Punk 1, 
inaktuell 
 
 
 
 
 
 
Punkt 2-4 
pågår 

Dnr 124-2016 
SN § 65, 2017-06-14 

Innovationsguide (arbetssätt IFF) 

Återkoppling tillnämnden ska göras när man kan se 

hur resultatet av innovationsguiden utfallit. 

Pågår 
Rapport till 
AU 2017-11-15 

Dnr 120-2016 
SN § 70, 2017-06-14 

Förändrad organisation för mottagande av 

ensamkommande barn 2017 

1. Ny organisation antas, vilket innebär att 
verksamheten från 1 april 2018 omfattar ett HVB 
och ett stödboende (utslussningsverksamhet). 

Pågår 
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2. Utvecklingen av boende för ensamkommande ska 
vara inriktat på att minska antalet för att i stället 
öka antalet stödboenden. Denna förändring ska 
genomföras skyndsamt.  

3. Processen med att upprätta handlingsplan, tidig 
lokal omställning och varsla om uppsägning, ska 
påbörjas utan dröjsmål.  

4. Hur förändringsarbetet framskrider 
återrapporterades till arbetsutskottet i september. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnr 64-2017 
SN § 71, 2017-06-14 

Verksamhetsplan 2018-2019 

Förvaltningsledningen får i uppdrag att komplettera 

verksamhetsplanen med mål, indikatorer och 

strategiska aktiviteter för 2018. Beslut fattas på 

socialnämnden i november. 

Planen ska även kompletteras med en skrivning som 

relaterar till kommunens mångfaldspolicy.  

Med utgångspunkt från den övergripande 

verksamhetsplanen ska planer utarbetas även per 

verksamhetsområde. 

Pågår 

Dnr 99-2017 
SN § 99, 2017-10-05 
(Budgetmöte)  

Uppdrag – i samband med att budget antas 

1. Hos kommunstyrelsen ansöka om anslag med 520 
tkr som kompensation för förlorade hyresintäkter 
på Västergården, våning 5.  

2. Uppdrag till förvaltningen att utveckla planeringen 
inom hemtjänsten med utgångspunkt från 
delaktighet bland personalen. Ersätter tidigare 
beslut om digitalt planeringssystem (SN § 67) 

3. Uppdrag till förvaltningen att utreda nya arbetssätt 
inom ungdomsvården med insatser på hemmaplan 
som ett alternativ till institutionsvård. Månatlig 
rapport till nämnden om kostnads- utvecklingen 
för ungdomsvården och antalet placeringar.  

4. Uppdrag till förvaltningen att se över 
organisationen och kostnadseffektivisera 
materialbeställningen. Månatlig rapport till 
nämnden.  

5. Uppdrag till förvaltningen: Genomföra 
handlingsplan om utveckling av hemtjänsten. 
Månatlig rapport till nämnden.  

6. Uppdrag till förvaltningen: Genomföra 
handlingsplan och uppföljning för minskad 
vikariekostnad. Månatlig rapport till nämnden.  

7. Uppdrag till förvaltningen: Genomföra 
handlingsplan och uppföljning för minskat 
försörjningsstöd. Månatlig rapport till nämnden. 

 
 
Pkt 1: Sökt 
anslag 
Inget beslut 
ännu 
 
Pkt 2-8 Pågår 
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8. Uppdrag: Möjligheten till alternativa användningar 
av plan 5, på Västergården ska fortsatt bevakas.  

 

Dnr 77-2017 
AU § 15, 2017-02-08 

Utvärdering av ARP – Avancerad 

ResursPlanering 

VERK-
STÄLLD 

Dnr 25-2017 
AU § 16, 2017-02-08 
 

Processbeskrivning för biståndsbeslutets väg till 

verkställighet. 

Uppdrag till förvaltningsledningen 

Pågående 

 

 Bygg- och miljönämnden 
Inga avvikelser har kunnat konstateras vad gäller beslutsuppföljning och 

verkställighet av fattade beslut.   

 Servicenämnden  
Beslutsuppföljning för Servicenämnden februari 2017 till december 2017 

Datum § Beslut Status 

2017-02-23 §8 Verka för bildande av båtförening att ta hand 

om uthyrning av den nybyggda bryggan vid 

Letälven 

 

 §16 Gallring och röjning längs väg 243 till 

Degerfors 

Beställd 

2017-04-06    

 §29 Utökning med tjänst till IT-avdelning Begärt 

 §37 Medborgarförslag: Bygg ett skjul vid Hyttan i 

Svartå 

 

2017-05-18    

 §48 Medborgarförslag: Utöka vändplats på 

Björndalsgatan 

Remitterad 

2017-06-15    

 §59 Hyttpipan, uppdrar förvaltningen att ta fram 

kostnadsförslag på nytt staket 

Ej aktuell 

2017-11-02      

 §82 Centralt inköp av datorer, begär medel av KS KS januari 

2017-12-14    

 §99 Bidragsansökan från Degerfors motorklubb Till KS  

 Kultur- och utbildningsnämnden 

Datum § Beslut Status 

2016-12-14    
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 88 Internkontroll: Kontrollera att 

kränkningsanmälningar hanteras lagenligt 

samt kontrollera att flextidsavtal efterföljs 

Blir klar 

2018 

2017-02-15    

 5 Göra en förstudie av en nybyggnation av ett 

lärcenter. 

Återkommer 

våren 2018 

 10 Återkoppla beslut om den extra 

löneökningssatsningen till KS 

 

2017-03-29    

 17 Färdigställa internkontrollen avseende barn 

och elevers studiemiljö VT-17 

? 

 17 Analysera varför det är mycket frånvaro i 

specifika klasser 

? 

 22 Motion: Utreda förutsättningarna för en 

utveckling av samverkan mellan hem och 

skola med förbättrade utbildningsresultat i 

fokus 

? 

2017-09-06    

 75 Förvaltningen ska utreda Mor Marias 

placering 

Pågår 

2017-11-15    

 96 Uppdrar förvaltningen att ta fram 

åtgärdsförslag som sänker kostnadsnivån utan 

att inverka på kvalitén i grundskola 

18-01-31 

2017-12-13    

 105 Ger förvaltningen i uppdrag att begära in 

åsikter från allmänheten angående placering 

av Mor Maria till 2018-02-14 

18-02-14 
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4 Slutsatser och rekommendationer 

För kommunstyrelsen så saknas det en strukturerad process för 

ärendeberedning mellan förvaltningsledning och sekreterare. Ärenden som har 

ett datum är inte klara i tid då de misstas eller glömts bort, vilket framkommer 

först på beredning med kommunalråden.  

Respektive handläggare ansvarar för att göra och följa sin tidsplan och 

återkoppla status på ärenden vid behov eller när återrapporteringsdatum 

infaller. Detta görs inte alltid idag. 

Det uppstår ibland problem när beslut som fattas i KS AU ek inte följer samma 

process som andra beslut. Uppdrag formuleras ibland otydligt och blir inte egna 

ärenden. Protokollsutdragen expedieras inte alltid till berörd handläggare.  

Socialnämndens utskick fungerar ganska bra men efterlevnaden av stoppdatum 

kan förbättras. 

Bygg- och miljönämnden kommer att se över sina utskicksrutiner för att bättre 

kunna följa stoppdatum.   

Kultur- och utbildningsnämndens rutiner med stoppdatum för ärenden och 

utskick av handlingar inför möten fungerar överlag bra. Det förekommer att 

ärenden behöver kompletteras efter utskick, men inte särskilt ofta. I de fall det 

händer finns det en tydlig dialog om när handlingarna blir klara för 

kompletterande utskick.  

Servicenämndens rutiner med stoppdatum för ärenden och utskick av 

handlingar har en del brister. Ärenden anmäls inte till sekreteraren innan 

stoppdatum, det saknas handlingar och tjänsteskrivelser inför utskick och i vissa 

fall har inte handlingarna kommit in förrän efter möten. Problemen kan delvis 

förklaras med byte av personal på tjänsten som nämndsekreterare. Det som 

främst behöver förbättras är att ärenden faktiskt anmäls innan utskick inför 

möten. En lösning kan vara att flytta tjänstemannaberedningen till veckan innan 

AU som nu är bestämt. 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 

Marianne Andersson 

Nämndsekreterare 

 

Mirja Hakkarainen 

Nämndsekreterare 
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§ 62 Dnr 00039-2017  

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa följande kontrollområden som kommunstyrelsens internkontrollplan 
för 2017: 

1. Efterlevnad av stoppdatum 

2. Köptrohet mot ramavtal 

3. Underlag i tid till personalavdelningen 

4. Körjournaler inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen 

5. Verkställighet av politiskt fattade beslut  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska årligen fastställa en plan för intern 
kontroll. Nedan följer de områden som genom anmodad kontroll ska granskas 
under 2017. I anslutning till respektive område framgår skälet till valt 
granskningsområde. 

Samtliga genomförda granskningar ska rapporteras av 
kommunstyrelseförvaltningen till kommunstyrelsen senast i april 2018. 

Efterlevnad av stoppdatum (kommunövergripande) 
Ansvarig för granskningsområdet är kanslichef. 

Granskningen kommer genomföras som en totalgranskning av samtliga 
ärenden till kommunstyrelsen och nämnderna samt ärenden till respektive 
arbetsutskott. 

Att rutinen med stoppdatum i lagom tid inför utskick till utskott/nämnd 
fungerar är av mycket stor vikt inte bara för registrator och nämndsekreterare 
utan också för de förtroendevaldas möjligheter att ta del av kompletta 
handlingar i god tid innan sammanträdet. Om rutinen inte fungerar riskerar 
handlingar att skickas ut för sent eller i värsta falla inte alls innan mötet.  
Tidsperioden mellan stoppdatum och utskick används också för att säkerställa 
kvaliteten på underlagen och för att ev. kompletteringar ska hinna göras. 

Köptrohet mot befintliga ramavtal (kommunövergripande) 

Ansvarig för granskningsområdet är ekonomichef. 

Granskningen kommer genomföras genom stickprov på gjorda inköp mot 
befintliga ramavtal inom respektive område. Stickprovet kommer delvis styras 
till de varugrupper där vi vet att leverantörerna efterfrågar köpstatistik. 
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Om ramavtal ej följs kan detta resultera i att förbigångna leverantörer riktar 
skadeståndsanspråk mot kommunen. 

Underlag i tid till personalavdelningen 
(kommunövergripande) 
Ansvarig för granskningsområdet är personalchef. 

Granskningen kommer utföras av underlag i pappersform under två månader. 
Som underlag till löneutbetalning avses bland annat underskrivna 
anställningsbevis och attesterade tjänstgöringsrapporter. 

Sena underlag är en arbetsmiljöfråga (tidspress och ojämn arbetsbelastning) 
inom personalavdelningen som dessutom kan resultera i och vilket drabbar den 
anställde: 

Utebliven lön/ersättning 

Felaktig lön/ersättning 

Körjournaler (miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen) 

Ansvarig för granskningsområdet är chef för miljö- och 
samhällsbyggnadsavdelningen. 

Granskningen kommer genomföras genom granskning av körjournaler under 
en begränsad tidsperiod inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen. 
Granskningen avgränsas till att omfatta de fordon som disponeras av miljö- och 
samhällsbyggnadsavdelningen. 

Korrekt ifyllda körjournaler är en möjlighet att säkerställa att kommunens 
fordon används på avsett sätt i tjänsten. Området har även behandlats av bygg- 
och miljönämnden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 50/2017-03-20 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-03-20 

Skickas till 
Kommun- och ekonimichef 

Miljö- och smahällsbyggnadschef 

Näringslivschef 

Personalchef 

Kanslichef och biträdande kommunchef 
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Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018 

Förslag till beslut 
Verksamhetsplanen antas.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en gemensam verksamhetsplan för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Verksamhetsplanen kan ses som en 
aggregerad produkt av de verksamhetsplaner som avdelningarna på 
kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram för den egna verksamheten. 

Planen tar sin utgångspunkt i kommunens styrmodell, den strategiska 
inriktningen och de mål som kommunfullmäktige beslutade om i slutet av 2017. 
Planen innehåller också en omvärldsanalys, indikatorer för att följa upp målen 
och ett urval av de aktiviteter som kommer att genomföras inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde under 2018. 

Målen kommer främst att följas upp, genom indikatorerna, i delårsrapporten 
och årsredovisningen. Aktiviteterna kommer att följas upp genom en 
verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen senast i mars 2019.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-14 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018     
  

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Avdelningschefer kommunstyrelseförvaltningen 
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1 Förvaltningschefen har ordet 

Kommunstyrelseförvaltningens uppdrag är brett och komplext. Medarbetarna 

utför en mängd arbetsuppgifter med en stor spännvidd. 

Verksamhetsplanen utgör länken mellan den politiska styrningen, från 

kommunfullmäktige via kommunstyrelsen, till de faktiska aktiviteter som 

verksamhetens ska genomföra för att målen ska nås. 

Varje avdelning på kommunstyrelseförvaltningen tar fram sin egen 

verksamhetsplan och dessa aggregeras sedan till en gemensam verksamhetsplan 

för hela kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

Verksamhetsplanen för 2018 kommer att följas upp i februari 2019. 

2 Kommunfullmäktiges styrning 

 Vision 
Kommunfullmäktige har beslutat att visionen för Degerfors kommun ska vara: 

En lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor. 

För att förtydliga vad detta innebär i praktiken, har följande områden valts ut 

som väsentliga delar i att vara en lättbodd kommun med goda och hållbara 

livsvillkor. Dessa områden beskriver vad vi menar med visionens ord och ska 

fungera som ett paraply för all kommunal verksamhet. Ytterligare 

konkretisering av varje område finns i styrmodellen. Vid alla beslut som fattas 

ska hänsyn tas till om effekterna beslutet leder till att vi kommer ett steg 

närmare att vara en lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor. 

 Näringslivet växer och diversifieras 

 Hållbar befolkningsutveckling i en bra boendemiljö 

 Goda livsvillkor genom hela livet 

 Ett jämställt Degerfors med mångfald 

 God folkhälsa genom stimulerande fritid och aktivt kulturliv 

 God tillgänglighet, service och bemötande 

 En hållbar och bärkraftig miljö 

 En effektiv förvaltning 
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 Strategisk inriktning 2018-2019 
Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka utvecklingsområden som ska 

prioriteras under perioden 2018 – 2019: 

2.2.1 Attraktivitet 

Degerfors ska vara en kommun där människor vill leva och bo och där företag 

vill etablera sig och verka. Här ska det finnas attraktiva och trivsamma boende- 

och livsmiljöer, ett dynamiskt näringsliv, väl utbyggda kommunikationer och 

närhet till natur- och kulturupplevelser. Under planperioden ska kommunen 

säkerställa ett ökat antal bostäder i olika boendeformer. 

2.2.2 Kvalitet i verksamhet och service 

Kompetensförsörjning är nyckeln för att kunna leverera den service vi har 

beslutat om och som medborgarna i Degerfors kommun har rätt att kräva. 

Verksamhetsstyrningen och användningen av resultatmått och kvalitetsmått 

behöver förbättras för att säkerställa att vi levererar önskat värde med de 

resurser vi har till förfogande. I arbetet ligger också att utveckla metoder för 

analys och utvärdering av måtten. Särskilt fokus ska under perioden läggas på 

våra två största verksamheter skola samt vård och omsorg.  

2.2.3 Integration 

Degerfors ska vara en bra plats för alla och våra verksamheter ska anpassas 

bättre till en levande mångfald. Detta gör vi genom att implementera den 

antagna integrationsplanen under perioden för att kunna möta de demografiska, 

sociala och ekonomiska utmaningar som kommunen och regionen står inför 

under de närmsta åren. 

 

 Mål 2018 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal mål för verksamheten för 2018. 

Alla nämnder har ansvar för att arbeta för att alla mål ska nås, men en nämnd, 

inkl. kommunstyrelsen, har pekats ut som särskilt ansvarig för varje mål.  

2.3.1 Attraktivitet 

 Degerfors kommun arbetar för att näringsidkare i kommunen ska ha 

goda förutsättningar för att driva företag. 

 Vi arbetar för en god tillgänglighet, service och bemötande. 

Tillgängligheten till kommunen ska öka genom att e-tjänster möjliggör 

service dygnet/året runt. Degerfors kommun ska öka sin tillgänglighet 

på webben, både på hemsidan och på sociala medier. 

 Inom Degerfors kommun ska det erbjudas attraktiva bostadstomter 

och det ska finnas ett varierat utbud av bostäder. 

 Degerfors kommun tar ansvar för att regionala, nationella och 

internationella miljö- och klimatmål uppfylls. 
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 En fortsatt satsning ska ske på naturturism som vandring, cykel och 

fiske. Genom satsningen öka antalet besökare och därigenom ge bättre 

förutsättningar för befintliga och nya företagare inom besöksnäringen. 

 Degerfors kommun ser styrkor och möjligheter i mångfald. 

Kommunen ska arbeta aktivt för ökad mångfald i kommunens 

verksamheter och för ökad tolerans i hela kommunen. 

 Kommunstyrelsen ska verka för att personalen tillförsäkras en god 

arbetsmiljö och ett gott arbetsgivarskap ur ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv. 

2.3.2 Kvalitet i verksamhet och service  

 Degerfors kommun ska vara och upplevas tryggt och säkert. 

 I ett led att uppnå en effektivare förvaltning ska digitaliseringen inom 

nämndadministrationen öka. 

2.3.3 Integration 

 Degerfors kommuns integrationsarbete ska skapa förutsättningar för 

nyanlända att leva ett gott liv. Tillsammans med andra aktörer ska 

förutsättningar skapas för delaktighet och medansvar, det vill säga 

rättigheter och skyldigheter, i samhället. 

 

 Målmatris och indikatorer 

2.4.1 Kommunstyrelsens mål 1 

Degerfors kommun arbetar för att näringsidkare i kommunen ska ha goda 

förutsättningar för att driva företag. 

Indikatorer 2018 2019 2020 

Ökad dialog genom företagsbesök 10 st 10 st 10 st 

Variera innehåll och tider för företagarträffar utifrån 

bransch och målgrupp för att nå fler företagare 

8 

tillfällen 

8 

tillfällen 

 

Genomföra och utvärdera näringslivets lokala 

förutsättningar genom enkäter och därmed få 

underlag till fortsatt utveckling 

2 st 2 st 2 st 

Öka antalet nystartade företag genom att utveckla 

starta eget-information bl.a. genom 

inspirationsmöten 

2 

tillfällen 

2 

tillfällen 

 

 

  



Degerfors kommun 
Datum 

2018-03-14 
Diarienummer 

KS 7-2018 
Sida 

6(15) 

 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018 

2.4.2 Kommunstyrelsens mål 2 

Vi arbetar för en god tillgänglighet, service och bemötande. Tillgängligheten till 

kommunen ska öka genom att e-tjänster möjliggör service dygnet/året runt. 

Degerfors kommun ska öka sin tillgänglighet på webben, både på hemsidan och 

på sociala medier. 

Indikatorer 2018 2019 2020 

E-tjänsteplattform implementeras X   

Andelen blanketter som har omvandlats till e-

tjänster 25 % 50 % 100 % 

Andel av befintliga e-tjänster som används  75 % 100 % 

Antalet som följer Degerfors kommun på 

Facebook ska öka X X X 

degerfors.se ska nomineras till att vara finalist i 

Guldhanden (Sitevisions pris för bästa offentliga 

webbplats) X   

Andelen lyckade kontaktförsök med handläggare 

ska öka (servicemätningen)* X X X 

Andelen som anser att de har fått ett gott 

bemötande ska öka (servicemätningen)* X X X 

*Gäller för hela kommunen 

 

2.4.3 Kommunstyrelsens mål 3 

Inom Degerfors kommun ska det erbjudas attraktiva bostadstomter och det ska 

finnas ett varierat utbud av bostäder. 

Indikatorer 2018 2019 2020 

Under 2018 ska arbetet med landsbygdsutveckling i 

sjönära lägen, LIS, vara färdig och ska ha 

behandlats politiskt 
X   

Minst fem nya områden möjliggör bebyggelse i 

sjönära läge  X  

Det finns två alternativa tomter för ytterligare 

byggnation av flerfamiljshus i Degerfors tätort X X X 
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2.4.4 Kommunstyrelsens mål 4 

Degerfors kommun tar ansvar för att regionala, nationella och internationella 

miljö- och klimatmål uppfylls. 

Indikatorer 2018 2019 2020 

Ett naturvårdsprogram ska arbetas fram 
 X X 

Kommunen ska, eventuellt med vissa justeringar, 

ansluta sig till det regionala energi- och 

klimatprogrammet X   

Kommunens placering i Aktuell hållbarhets 

miljöranking ska förbättras 2019-2020  X X 

 

2.4.5 Kommunstyrelsens mål 5 

En fortsatt satsning ska ske på naturturism som vandring, cykel och fiske. 

Genom satsningen öka antalet besökare och därigenom ge bättre 

förutsättningar för befintliga och nya företagare inom besöksnäringen. 

Indikatorer 2018 2019 2020 

Öka naturturismen i Fasaskogen genom 

utvecklingsmöten med andra berörda aktörer som 

kommuner, länsstyrelse och entreprenörer. 

3 

tillfällen 

2 

tillfällen 

 

Utveckla destinationens fisketurism genom 

marknadsföring av ”Karlskoga Degerfors – 

fiskedestination” vid mässor. 

3 

tillfällen 

2 

tillfällen 

 

Arrangera guideutbildningar 1   

Öka antalet gästnätter 5 % 5 % 5 % 

 

2.4.6 Kommunstyrelsens mål 6 

Degerfors kommun ser styrkor och möjligheter i mångfald. Kommunen ska 

arbeta aktivt för ökad mångfald i kommunens verksamheter och för ökad 

tolerans i hela kommunen. 

Indikatorer 2018 2019 2020 

Ta fram en handlingsplan för aktiva åtgärder 

utifrån målen i mångfaldspolicyn (påverkar även 

övriga förvaltningar) X   

Mångfaldspolicyn gås igenom i samband med 

introduktion av nyanställd personal X X X 

Andel av samtliga chefer i kommunen som har 

genomgått fortbildning inom mångfald- och 

jämställdhet  50 % 75 % 100 % 
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2.4.7 Kommunstyrelsens mål 7 

Kommunstyrelsen ska verka för att personalen tillförsäkras en god arbetsmiljö 

och ett gott arbetsgivarskap ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

(Indikatorer för den del av målet som rör jämställdhet och mångfald återfinns 

under kommunstyrelsens mål 6.) 

Indikatorer 2018 2019 2020 

Arbetsmiljöutbildningar ska anordnas för chefer X X X 

Arbetsmiljöutbildningar ska anordnas för 

skyddsombud X X X 

Arbetsmiljöutbildningar ska anordnas för 

förtroendevalda X X  

 

2.4.8 Kommunstyrelsens mål 8 

Degerfors kommun ska vara och upplevas tryggt och säkert. 

Indikatorer 2018 2019 2020 

Krisledningsorganisationen ska övas i krishantering 

minst två gånger per år X X X 

Alla IT-system ska vara klassade (enligt KLASSA) X   

Nya medborgarlöften ska tas fram tillsammans 

med polisen   X 

Risk- och sårbarhetsanalysen är känd och 

kommuniceras både inåt i organisationen och utåt 

mot kommuninvånare, företag och organisationer  X X 

Både förtroendevalda och tjänstepersoner utbildas 

i totalförsvarsfrågor  X X  

Systemägare och systemförvaltare ska vara utsedda 

för alla system  X   

 

2.4.9 Kommunstyrelsens mål 9 

I ett led att uppnå en effektivare förvaltning ska digitaliseringen inom 

nämndadministrationen öka. 

Indikatorer 2018 2019 2020 

En utredning om e-arkiv görs X   

Kommunens diarium tillgängliggörs på hemsidan X X  

Andel handläggare som använder dokument- och 

ärendehanteringssystemet 75 % 100 %  
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Kommunens bolag använder det 

kommungemensamma dokument- och 

ärendehanteringssystemet X   

Personalakterna digitaliseras  X  

 

2.4.10 Kommunstyrelsens mål 10 

Degerfors kommuns integrationsarbete ska skapa förutsättningar för nyanlända 

att leva ett gott liv. Tillsammans med andra aktörer ska förutsättningar skapas 

för delaktighet och medansvar, det vill säga rättigheter och skyldigheter, i 

samhället. 

Indikatorer 2018 2019 2020 

Förbättra måluppfyllelsen inom SFI X X X 

Rekryteringsbehovet har kartlagts hos företagen i 

kommunen. X  X 

Verka för en jämn bosättning genom 

Degerforsbyggen och övriga hyresvärdar X X X 

Minst fem aktiva åtgärder mot föreningar har 

hållits för att främja integration X X X 

 

3 Kommunstyrelsens uppdrag 

Degerfors kommun ska vara en lättbodd kommun med goda och hållbara 

livsvillkor. Kommunstyrelsens uppdrag definieras av kommunfullmäktige i 

reglementet.  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 

ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska 

ställning.  

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 

kommunens ekonomi och verksamheter.  

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat  

 utvecklingen av den kommunala demokratin,  

 utvecklingen av brukarinflytandet,  

 personalpolitiken,  

 den ekonomiska planeringen,  

 miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö,  

 verka för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen,  
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 den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen och upprättande av 

översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser,  

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande 

markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 

samhällsbyggandet främjas,  

 energiplaneringen samt främja energihushållningen,  

 trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning,  

 kollektivtrafiken,  

 näringspolitiken inkluderande turism och besöksnäring,  

 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,  

 arbetet med att effektivisera administrationen,  

 utvecklingen av informationssystem och internadministrativa rutiner,  

 infrastrukturen i kommunen,  

 kommunens säkerhetsarbete,  

 kommunens jämlikhetsarbete,  

 kommunens brottsförebyggande arbete.  

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att  

 leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela dem kommunala 

verksamheten,  

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 

förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,  

 se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret,  

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen 

helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i 

avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,  

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i kommunalförbund eller 

gemensamma nämnder, i vilka kommunen ingår, vad gäller ändamål, 

ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga 

förhållanden av betydelse för kommunen. 

Kommunstyrelsen ansvarar i övrigt för  

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att 

allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,  
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 kommunens centrala informationsverksamhet,  

 kommunens övergripande säkerhetsarbete  

 utformning av fullmäktiges handlingar,  

 trafikfrågor och trafikförsörjning,  

 mätning, beräkning och kartering,  

 frågor om regional samverkan och regional utveckling.  

 

 Kommunstyrelseförvaltningens organisation 

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunstyrelseförvaltningen ska ha fem 

avdelningar: 

 Ekonomiavdelningen 

 Kansliavdelningen 

 Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen 

 Näringslivsavdelningen 

 Personalavdelningen. 

Sammanlagt förfogar kommunstyrelsen över 31,75 heltidstjänster, varav några 

delas med bygg- och miljönämnden, servicenämnden, socialnämnden, 

bolagskoncernen och Karlskoga kommun.  

4 Omvärldsanalys 

Omvärlden är föränderlig och vad som händer där påverkar kommunstyrelsens 

verksamhet vare sig vi vill det eller inte. Genom att analysera vilka trender och 

skeenden som kommer att påverka verksamheten framöver kan vi planera och 

vara förberedda. 

 Allmänna val 
I september 2018 är det allmänna val till riksdag, landsting/regioner och 

kommuner. Valen påverkar kommunstyrelsens verksamhet inte bara genom den 

arbetsinsats som behövs för att genomföra valen på ett effektivt och säkert sätt, 

utan också genom den politik som förs före och efter valen. Erfarenheten visar 

att under valår tenderar politiken på nationell nivå att karakteriseras av stora 

utspel vilket försvårar kommunernas planeringsförutsättningar. På lokal nivå 

präglas politiken ofta av en mer avvaktande hållning, särskilt i kommuner där 

majoritetsskiften är vanliga. 

Vilket parti eller vilken grupp av partier som får majoritet påverkar 

förvaltningen både direkt och indirekt. Om det blir ett majoritetsskifte på 

nationell nivå kan detta leda till nya prioriteringar och lagstiftningar som 

påverkar avdelningens verksamhet. Ett majoritetsskifte på lokal nivå leder till 

byte på ledande politiska poster och ofta att flera politiskt oerfarna personer får 
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framträdande poster. Detta ställer stora krav på främst nämndsekreterarna och 

på förvaltningsledningen. 

 Ny lagstiftning 

Under 2018 träder flera nya lagar ikraft vilka påverkar kommunstyrelsens 

verksamhet. De tre viktigaste är kommunallagen, förvaltningslagen och 

dataskyddslagen. Inför och i och med ikraftträdandet av lagarna måste 

förvaltningen göra lämpliga förberedelser och i förekommande fall strukturera 

om den egna verksamheten för att överensstämma med den nya lagstiftningen. 

4.2.1 Ny kommunallag 

Den nya kommunallagen träder till största delen ikraft den 1 januari 2018. Vissa 

delar träder ikraft direkt efter valet 2018 och andra delar den 1 januari 2019. 

Kansliavdelningen ansvarar för att hålla sig ajour med ändringarna, utbilda 

förtroendevalda och tjänstepersoner, och i förekommande fall justera 

styrdokument så att de överensstämmer med den nya lagen.  

4.2.2 Ny förvaltningslag 

Den nya förvaltningslagen träder ikraft den 1 juli 2018. Kansliavdelningens 

ansvar är att, tillsammans med de myndighetsutövande verksamheterna i 

kommunen, utreda vilka konsekvenser lagändringarna får för verksamheten och 

i förekommande fall utbilda förtroendevalda och tjänstepersoner. 

4.2.3 Dataskyddslag 

Den nya dataskyddslagen, som bygger på EU:s förordning om dataskydd, träder 

ikraft den 25 maj 2018. Innan lagen träder ikraft krävs gedigna förberedelser i 

hela organisationen och ansvaret för att samordna detta arbete ligger på 

kansliavdelningen. Ett dataskyddsombud kommer att anställas i samverkan med 

Karlskoga kommun och tjänsten kommer att placeras på kansliavdelningen. En 

del av dataskyddsombudets tjänst kommer också att delas med bolagen i de 

båda kommunernas bolagskoncerner. Informationssäkerhetssamordnaren, som 

också är placerad på kansliavdelningen, och dataskyddsombudet ansvarar för att 

förbereda organisationen på de förändringar som dataskyddslagen innebär. 

 Digitaliseringen fortsätter 
Medborgarnas, och medarbetarnas, krav på digitaliserade tjänster kommer att 

öka. Ansvaret för att samordna kommunens arbete med digitalisering ligger hos 

kommunsekreteraren på kansliavdelningen. Allt fler efterfrågar e-tjänster, både 

ut mot medborgarna och internt i kommunen. Införandet av e-tjänster är en 

stor möjlighet för kommunens verksamhet att samtidigt analysera processer och 

arbetssätt för att om möjligt förenkla och effektivisera. Digitaliseringen 

fortsätter också inom kommunstyrelsens egen verksamhet, bl.a. med utredning 

om e-arkiv. 

 En föränderlig omvärld ställer krav på ett civilt försvar 

Den ständigt föränderliga omvärlden och den förändrade hotbilden har 

aktualiserat frågan om det civila försvaret. Det civila försvaret och det militära 

försvaret utgör tillsammans Sveriges totalförsvar. Kommunerna har inte arbetat 

alls med det civila försvaret på ca 20 år så det är en stor omställning, inte minst 
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tankemässigt att arbeta med militära hotbilder och förberedelser inför detta. 

Under den närmaste tiden kommer kommunerna främst att behöva arbeta med 

säkerhetsskyddet för att kunna dela hemlig information med andra aktörer, med 

krigsplacering av personal och med utbildning av förtroendevalda och 

medarbetare. 

 Agenda 2030 
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat 

handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa 

klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar 

ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner har en viktig roll i arbetet för att nå 

målen. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre 

dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den 

miljömässiga. 

Kommuner, landsting och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av 

agendan.  

 Vattendirektivet 
Inom EU reglerades vattenfrågor länge av flera olika direktiv. Detta 

förändrades år 2000 då samtliga medlemsländer antog det så kallade 

Vattendirektivet (2000/60/EG).  

 I Sverige har Vattendirektivet implementerats genom förordningen om 

förvaltning av vatten (SFS 2004:660) som lyder under miljöbalken. En stor 

skillnad mot tidigare arbete med vattenvård är att helhetssynen på vattendrag 

har fått mycket mer tyngd i och med införandet av vattendirektivet. 

Administrativa gränser som kommun-, läns- och landsgränser utgör inte längre 

utgångspunkt för arbetet som istället präglas av en helhetssyn i form av vattnets 

avrinningsområde. 

Sverige har därför delats upp i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i 

varje distrikt. Degerfors kommun är beläget på vattendelaren mellan 

Västerhavets vattendistrikt (Gullspångsälven) och Norra Östersjöns 

vattendistrikt (Eskilstunaån) och ingår således i dessa båda distrikt.  

5 Kommunstyrelsens verksamhet 2018 

Förutom det uppdrag som beskrivs ovan under punkt 3 ovan ska 

kommunstyrelsen också genomföra bl.a. följande aktiviteter under 2018. 

 Fortsatt arbete med att kvalitetssäkra det nya ekonomisystemet så att 

tillförlitlig och rättvisande information kan tas fram på de nivåer som 

kommunen och dess verksamheter önskar. 

 Arbete med att skapa rutiner och struktur för uppföljning av den 

strategiska inriktningen. 

 Säkerställa att budgetprocess drivs i enlighet med den nya styrmodellen.  
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 Säkerställa att uppföljningsprocesser sker inom angiven tidplan och 

styrdokument 

 Fortsatt utveckling av framtagande och kvalitetssäkring av skriftliga 

rutinbeskrivningar 

 Planering inför och genomförande av val 2018, samt planering av val 

2019 

 Utbildning för förtroendevalda efter valet 

 E-tjänster driftas för medborgarna 

 Utveckla struktur för kommunens arbete med aktiva åtgärder enligt 

diskrimineringslagen 

 Planera för och förbereda Degerfors kommun på förändringarna i 

dataskyddsförordningen 

 Planera för det civila försvaret 

 Ändring av detaljplaner Västra Möckelnstranden (3 st) antas, vilket 

avslutar arbetet som inleddes med planprogrammet för Västra 

Möckelnstranden, antaget 2012. 

 Förslag till detaljplan för nytt vattenverk på Degernäs, hyttpipan i 

Svartå, del av Bruket (Kråkåsvägen m fl), Stora Valla 21:1 

(Backmansgatan) samt del av Kvarnberg 2:1 tas fram (2018-2019). 

 

 Tematiskt tillägg till översiktsplanen, landsbygdsutveckling i strandnära 

läge, LIS ska framtas under 2018 för att kunna antas under 2019. 

 

 Inom området saknas för närvarande resurser. Översiktsplanen ger 

dock vid handen att program för naturvårdsfrågor samt energi- och 

klimat ska tas fram. 

 

 Framtagandet av ett kulturmiljöprogram påbörjas för att kunna antas 

under nästa mandatperiod. Medfinansiär söks i skivande stund. 

 

 Åtgärdsarbete enligt vattendirektivet utmed såväl Gullspångsälvens 

vattensystem som utmed Eskilstunaåns (Västerhavets respektive Norra 

Östersjöns vattenmyndighet). Ett arbete som delas med 

Serviceförvaltningen. 

 

 Inom trafikområdet har nyligen nyrekrytering skett som medför 

utbildningsinsatser under året.  

 Under kart, mätning och geografisk information (GIS) är följande 

prioriterat: 

o Georeferera detaljplaner och områdesbestämmelser, löpande. 
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o Publicera en webkarta på kommunens hemsida i samråd med 

kommunens övriga förvaltningar. En första version beräknas 

kunna vara färdigställd 2018-2019. 

o Ny programvara i totalstation och GPS erfordrar fortbildning 

för att kvalitetssäkra mätdata. 

o Rapportering till Lantmäteriet av adresser, byggnader och 

topografi kommer från 1 mars 2018 att ske i realtid genom de 

förändringar som pågår i vårt kartsystem Geosecma.  

 Sjökalkning samt myndighetsutövning enligt bygg- och miljönämndens 

reglemente har av nämnden behandlas i särskilda verksamhets- och 

kontrollplaner under §§ 6 och 7/2018. 

 Initiera en översyn och revidering av kommunens samverkansavtal  

 Initiera en översyn och revidering av kommunens rutiner mot 

kränkande särbehandling och sexuella trakasserier 

 Etablera en väl fungerande lönekartläggningsprocess 
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 Kommunstyrelsen 

 

Mall för utredningsuppdrag från nämnd till 
förvaltning  

Förslag till beslut 
Ett utredningsuppdrag från nämnden till förvaltningen ska minst innehålla: 

 Syfte med utredningen 

 Avgränsningar 

 Slutdatum och tidpunkter för ev. delavstämningar 

 Behov av ev. styrgrupp 

 Behov av ev. projektplan 

 Tillgängliga resurser 

 Kommunikationsbehov   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade, KS § 5/2018-01-08, att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en mall för 
utredningsuppdrag från nämnd till förvaltning. Nedanstående rubriker är de 
som minst ska finnas med i uppdraget. Nämnden kan välja att lägga till fler. 

Syfte 

Syftet med utredningen ska alltid anges. Vad är det som ska utredas och varför? 
Ska utredningen visa på ett eller flera alternativ? Ska både ekonomiska och 
verksamhetsmässiga effekter belysas? 

Avgränsningar  

Avgränsningar kan göras på många olika sätt, t.ex. tidsmässigt, 
verksamhetsmässigt (utredningen ska bara omfatta vissa delar av verksamheten) 
eller resursmässigt. Det är bättre att från början göra tydliga avgränsningar av 
uppdraget för att sedan komplettera med tilläggsuppdrag, än tvärt om. 
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Slutdatum och datum för ev. delavstämningar 

 Anges med fördel i formen ”Utredningsuppdraget ska slutrapporteras senast 
på nämndens möte i november 2018.”. Samma princip kan användas för 
delavstämningar, gärna kompletterat med vad som ska rapporteras vid varje 
tillfälle. 

Datum bör sättas så att tidsåtgången blir väl avvägd i förhållande till syfte och 
avgränsningar. 

Behov av ev. styrgrupp 

Större utredningar och projekt kan behöva en styrgrupp. Vid mindre 
utredningar kan det vara onödigt byråkratiskt med en styrgrupp. Vilka ska vara 
med i styrgruppen och vem ska vara sammankallande? 

Behov av ev. projektplan 

Större utredningar och projekt kan behöva en projektplan. Vid mindre 
utredningar kan det vara onödigt byråkratiskt med en projektplan. Vem 
ansvarar för att ta fram projektplanen och vem ska besluta om den? 

Tillgängliga resurser 

Mindre utredningar kan ofta göras av befintlig personal inom förvaltningen. 
Större och mer komplexa utredningar kan behöva göras av en extern utredare 
och då till en ökad kostnad. Ibland kan utredningen vara av ett sådant slag, t.ex. 
en granskning av den egna verksamheten, att det är klart olämpligt att den 
genomförs av någon inom den egna verksamheten. Ska utredningen göras av 
egen personal eller finns finansiering för att anlita externa utredningsresurser? 

Kommunikationsbehov 

Under utredningens gång, vilka aktörer (individer, grupper eller organisationer) 
ska utredaren kommunicera med? Är det något specifikt budskap som ska 
kommuniceras?   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-09 

Kommunstyrelsen § 5/2018-01-08       

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Nämnderna 
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§ 5 Dnr 00235-2017  

Utvärdering av övertalighetsprocessen inom 
socialnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
processbeskrivning för organisationsförändringar. Där ska olika 
aktörers (facknämnd, kommunstyrelsen, förvaltningen, förvaltningschef, 
personalchef etc.) roller beskrivas. Uppdraget ska återrapporteras till 
arbetsutskottets möte i mars 2018. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en mall för hur 
utredningsuppdrag från nämnd till förvaltning ska se ut. Ett 
uppdragsbeslut ska bl.a. innehålla syfte med utredningen, när 
utredningen ska vara klar och ev. tidpunkter för lägesrapporter, 
projektorganisation (t.ex. styrgrupp), och finansiering av ev. kostnader. 
Uppdraget ska återrapporteras till arbetsutskottets möte i mars 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i § 101/2017-06-17 att 
”kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att kartlägga processen och 
händelseförloppet i samband med hanteringen av övertalighet inom 
socialnämndens verksamhet med ensamkommande för att lära inför eventuella 
framtida övertalighetsprocesser.” 

I processen med att anpassa verksamheten för ensamkommande flyktingbarn 
till de nya ersättningsreglerna finns två olika delprocesser: en politisk process 
och den arbetsrättsliga processen. En kronologi över fattade beslut och övriga 
händelser i processerna har upprättats.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 181/2017-12-18 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-05 

Yttrande över övertalighetsprocess inom verksamheten ensamkommande barn, 
2017-12-05     

Kommunstyrelsen § 101/2017-06-07 

Skickas till 
Biträdande kommunchef och kanslichef   

Degerfors kommun 

kommunstyrelsen 

Ank 2018-03-09 

Dnr KS 58-2018/1 
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 [Mottagare]  

 

Åtgärder för friskare arbetsplatser  

Förslag till beslut 
1. En heltidstjänst som arbetsmiljösamordnare inrättas. Tjänsten är 

tidsbegränsad from 1 januari 2019 under en försöksperiod om två år.   

2. Det uppdras åt kommunstyrelseförvaltningen att upphandla en 
sjukuppringningstjänst from 1 januari 2019. 

   

Sammanfattning av ärendet 
"[Skriv text här]"    

Ärendet 
Kommunen ska arbeta aktivt med att hjälpa sjukskrivna medarbetare att återgå i 
arbete men ett alltför ensidigt fokus på att sänka sjukskrivningstalen kan 
medföra att för lite vikt läggs vid det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.   

Varför är friskare arbetsplatser viktigt? 

 Sjukfrånvaro kostar pengar för såväl kommunen som de sjukskrivna 
medarbetarna 

 Ohälsa bland medarbetarna kan medföra försämrad kvalitet i de tjänster 
kommunen levererar till medborgarna  

 Kommunen har som arbetsgivare ett arbetsmiljöansvar 

 Kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som 
trivs och mår bra 
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Statistik  
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Vad kostar sjukfrånvaro? 

Sjukfrånvarons kostnader påverkas av ett flertal faktorer som lönenivå, 
sysselsättningsgrad, sjukfrånvarons längd, om det sätts in en vikarie, 
administrativa kringkostnader, ”produktionsstörningar” mm. Att kostnaden för 
en korttidssjukdag (dag 2-14 ”sjuklöneperioden”) motsvarar minst 10 procent 
av månadslönen är dock en vanlig schablon. Därefter sjunker kostnaden per 
dag men den totala kostnaden ackumuleras och blir hög med tiden.  

Sjukskrivning drabbar även medarbetarna ekonomiskt på grund av karensdag 
och att sjuklön/sjukpenning är lägre än den ordinarie lönen.  

Under 2017 betalade kommunen ut drygt 7 miljoner kronor i sjuklön. 

 

 

Hur arbetar vi idag? 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av kommunens befintliga rutiner, 
kontakten med externa parter och viktiga utvecklingsområden. 
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Externa parter 

 

Företagshälsovården 

Företagshälsovården är en viktig resurs i vårt förebyggande arbete och vid 
arbetsplatsförlagd rehabilitering. Traditionellt har företagshälsovården använts 
för att komma tillrätta med ”arbetsrelaterade” problem. I många fall finns det 
en medicinsk diagnos där det är tydligt om det rör sig om arbetsrelaterade 
besvär eller inte. En betydande andel av kommunens sjukskrivningar är dock 
svårare att bedöma. Vid upprepad korttidsfrånvaro finns det ofta flera faktorer 
som tillsammans bidrar till ohälsa. Även om inte alla dessa faktorer är 
arbetsrelaterade så är ohälsan arbetspåverkande – dvs. medför kostnader och 
störningar för kommunen. Att som arbetsgivare stötta en medarbetare genom 
att erbjuda denne verktyg för att hantera sin livssituation kan alltså vara relevant 
trots att det inte fullt ut rör sig om ”arbetsrelaterade” besvär. Som exempel kan 
nämnas att Torsby kommun använder sig av konceptet ”Förändringens fyra 
rum” där medarbetare som bedöms vara på väg in i sjukskrivning får genomgå 
ett program under ett antal veckor samtidigt som de uppbär förebyggande 
sjukpenning. 

Att bättre använda företagshälsovården som ett stöd i det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetsmiljöarbetet är ett utvecklingsområde.  

Försäkringskassan 

Försäkringskassan har förändrat sitt arbetssätt och man drar in sjukpenning i 
större utsträckning än tidigare och detta sker dessutom utan föregående kontakt 
med arbetsgivaren. Det innebär att kostnaden (i form av sjuklön och 
försörjningsstöd) istället hamnar på kommunen. Enligt vårt centrala 
kollektivavtal AB 17 kan en indragen sjukpenning innebära att kommunen blir 
skyldig att betala ett belopp motsvarande sjuklön i upp till 180 dagar. Utöver att 
Försäkringskassan drar in sjukpenningen vid pågående sjukskrivningar så har 
man blivit mer restriktiv med att bevilja sjukpenning vid nya 
sjukskrivningsärenden. Vi har därmed medarbetare som sjukskrivits av läkare 
men som står utan ersättning från Försäkringskassan. 

Försäkringskassan har dessutom blivit mer restriktiv med avstämningsmöten 
med arbetsgivare och sjukskrivande läkare. Dessa möten hålls i samordnande 
syfte för att upprätta gemensamma planeringar vid pågående sjukskrivningar. 
Att Försäkringskassan inte i samma utsträckning sammankallar till dessa möten 
ställer högre krav på kommunen som arbetsgivare att hålla ihop och planera 
processen vid sjukskrivningsärenden.  

Kontakten med Försäkringskassan är ett utvecklingsområde.  

Arbetsförmedlingen 

Vid omställningssituationer och i situationer där Försäkringskassan dragit in 
medarbetares sjukpenning blir Arbetsförmedlingen en part i kommunens 
sjukskrivningsärenden. Kontakten med Arbetsförmedlingen är i regel 
problematisk efter som deras uppdrag handlar om den sjukskrivne som individ 
och kontakten med kommunen som arbetsgivare glöms ofta bort.  

Kontakten med Arbetsförmedlingen är ett utvecklingsområde.  
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Interna rutiner 

 

Utredning inklusive handlingsplan vid upprepad sjukfrånvaro 

Enligt kommunens rutin ska en utredning genomföras när en medarbetare haft 
fem eller fler sjukfrånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna. Utredningen 
beställs av närmaste chef via företagshälsovården och ska mynna ut i en rapport 
inklusive förslag till handlingsplan.  

Närmaste chef ansvarar för att rutinen följs och att uppföljningar görs enligt 
plan. 

Tidig kontakt vid pågående sjukskrivning 

Enligt kommunens rutin ska en första kontakt tas av närmaste chef inom fyra 
veckor vid pågående sjukskrivning. En bedömning görs i varje enskilt fall men 
utifrån sjukskrivningsorsak ska en planering för återgång upprättas. Vid vissa 
typer av diagnoser handlar det om en rent medicinsk rehabiliteringsperiod, i 
andra fall är det även aktuellt med arbetslivsinriktad rehabilitering (exempelvis 
arbetsträning). Vid allvarliga sjukdomstillstånd eller oklara diagnoser saknas ofta 
planeringsförutsättningar enligt ovan.  

Dokumentation 

Dokumentation inklusive handlingsplan ska upprättas i samtliga pågående 
sjukskrivningar och vid upprepad sjukfrånvaro. Kommunen har ett verktyg som 
dels uppmärksammar ansvarig chef på sjukfrånvarons omfattning och dels är 
ett stöd vid dokumentation. Det är viktigt att dokumentationen hanteras på ett 
säkert sätt, att den följer medarbetaren vid eventuellt byte av chef och att 
gallring sker i enlighet med gällande bestämmelser. Dokumentationen är ett led 
i arbetsgivaransvaret samtidigt som medarbetarens integritet alltid ska värnas.  

Arbetsmiljöutbildning 

Kommunens chefer har det operativa ansvaret för det löpande systematiska 
arbetsmiljöarbetet och även skyddsombuden har en viktig roll i detta arbete. 
Cheferna och skyddsombuden behöver ha rätt kunskap för att klara dessa 
uppgifter. Kommunens samtliga chefer och skyddsombud ska därför genomgå 
en tredagars arbetsmiljöutbildning. Sedan hösten 2017 används Suntarbetslivs 
(som drivs gemensamt av SKL och facken) arbetsmiljöutbildning som 
utgångspunkt och företagshälsovården anlitas som arrangör.  

Nämnderna är ytterst ansvariga för medarbetarnas arbetsmiljö och en 
arbetsmiljöutbildning för politiker planeras till våren 2018 för att stärka de 
förtroendevaldas kunskaper inom området.  

Tillbud och arbetsskador 

Det är viktigt att tillbud anmäls och risker uppmärksammas för att lärdom ska 
kunna dras och för att skador ska kunna undvikas.  

Kommunen använder AFA Försäkrings verktyg KIA (AFA Försäkring ägs 
gemensamt av arbetsmarknadens parter) för anmälning och uppföljning av 
tillbud och arbetsskador. Verktyget är ett stöd i den praktiska hanteringen vid 
tillbud och arbetsskador, bland annat får ansvarig chef en signal om att ett 
tillbud inträffat och en åtgärd krävs.  

Arbetet med rutinerna kring tillbud och arbetsskador samt användningen av 
tillgängliga verktyg är ett ständigt aktuellt utvecklingsområde.  
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Samverkan 

Kommunen har ett lokalt samverkansavtal med facken från 2009. Samverkan är 
reglerad på flera nivåer (individ, arbetsplats, förvaltning och 
kommunövergripande) och arbetsmiljöfrågor ska ha ett stort utrymme på 
dagordningen, bland annat följs statistik avseende tillbud och sjukfrånvaro upp. 
En översyn av kommunens lokala samverkansavtal planeras dels på grund av att 
ett nytt centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö har träffats (gäller from 
2017-11-01) och dels för att regelverken kring exempelvis arbetsmiljö förändras 
med tiden (bland annat genom nya föreskriften om social och organisatorisk 
arbetsmiljö).  

Utvecklingsområden 

Utöver utvecklingsområden enligt ovan avseende interna rutiner och kontakter 
med externa parter finns följande att överväga i syfte att stärka kommunens 
förmåga att arbeta mer aktivt med friskare arbetsplatser. 

Sjukuppringning 

En sjukuppringningstjänst innebär att en extern part (exempelvis 
företagshälsovården) har en telefonkontakt i ett tidigt skede med sjukskrivna 
medarbetare. Detta kan exempelvis ske genom att medarbetaren sjukanmäler 
sig genom att kontakta leverantören eller genom att vi som arbetsgivare 
signalerar till leverantören vilka medarbetare som sjukskrivit sig.    

En sjukuppringningstjänst kan komplettera våra rutiner på flera sätt: 

 Genom att alla sjuk-, frisk och VAB–anmälningar hanteras på samma 
sätt i hela organisationen förbättras överblicken och förutsättningarna 
för riktade insatser 

 Tidig kontakt med sjukskrivna medarbetare underlättas 

 Rutinen för uppföljning vid upprepad sjukfrånvaro stärks 

Kommunen köpte tidigare en sjukuppringningstjänst av företagshälsovården. 
Tjänsten avslutades dels som en sparåtgärd och dels för att kommunen inte 
arbetade tillräckligt aktivt med tjänsten. 

Rätt använd kan en sjukuppringningstjänst bidra till att fånga upp 
sjukskrivningar tidigt samtidigt som det upplevs som en förmån av många 
medarbetare att komma i kontakt med företagshälsovården vid sjukfrånvaro. 
En förutsättning är dock att en tydlig uppdragsbeskrivning och beställning görs 
– vad vill vi som arbetsgivare uppnå, hur utformas tjänsten bäst i enlighet med 
detta mål och hur följer vi upp? 

Friskvård 

Kopplingen till kommunens sjukfrånvaro är svår att sätta siffror på men 
friskvårdsförmåner är förutom att de kan bidra till ett bättre mående även ett 
led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Det finns ett behov av att utveckla 
kommunens utbud av friskvårdsförmåner, inte minst efterfrågas det av 
nya/blivande medarbetare. 

Arbetsmiljösamordnare 

Att inrätta en centralt placerad tjänst som arbetsmiljösamordnare skulle stärka 
kommunens förmåga att verka för friskare arbetsplatser på flera sätt. 
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Till arbetsmiljösamordnarens uppdrag skulle kunna höra bland annat: 

 Bevaka att aktuella och relevanta handlingsplaner finns i samtliga 
pågående sjukskrivningsärenden 

 Bevaka att utredning genomförs och handlingsplan upprättas vid 
samtliga fall av upprepad sjukfrånvaro 

 Bevaka att kommunens rutiner vid sjukfrånvaro följs och att stödsystem 
används på rätt sätt 

 Utveckla kommunens rutiner inom arbetsmiljöområdet 

 Utveckla kommunens rutiner för omställning och karriärväxling för 
medarbetare i långvarig sjukskrivning 

 Initiera ett utvecklingsarbete om hur kostnader för sjukfrånvaro bättre 
kan inkluderas i kommunens ekonomiska styrning och uppföljning 

 Vara ett stöd till cheferna i arbetsmiljöfrågor i allmänhet och i 
sjukskrivningsärenden i synnerhet 

 Kompetensutveckling inom arbetsmiljö för chefer och skyddsombud 

 Utveckla kommunens utbud av friskvårdsförmåner 

 Administrera kommunens stödsystem för tillbuds- och 
arbetsskadeanmälan 

 Vara kommunens (som arbetsgivare) primära kontaktyta mot 
Försäkringskassan  

 Vara sakkunnig vid kommande upphandling av företagshälsovård 

 Bevaka möjligheter och ansöka om medel från exempelvis AFA och 
Försäkringskassan för kommunens arbete med friskare arbetsplatser  

 Stötta förvaltningarna i att ta fram verksamhetsspecifika analyser av 
ohälsoorsaker och förslag på åtgärder 

 Sammanfattningsvis att vara kommunens interna expertresurs i 
arbetsmiljöfrågor  

Tjänsten föreslås vara på heltid och vara tidsbegränsad from 1 januari 2019 
under en försöksperiod om två år.  Utvärdering om tjänsten ska förlängas 
ytterligare, inrättas tillsvidare eller upphöra behöver göras i tid med hänsyn 
tagen till budgetprocessen för 2021.  

Nämndspecifika handlingsplaner 

Det operativa ansvaret för det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet ligger 
ute i kommunens olika verksamheter. Respektive förvaltning behöver utifrån 
rådande förutsättningar göra nämndspecifika analyser och handlingsplaner i 
syfte att sänka sjukfrånvaron till en för verksamheten låg och hållbar nivå och 
verka för friskare arbetsplatser. 
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Finansiering 
"[  

Kostnaden för arbetsmiljösamordnaren och sjukuppringningstjänsten arbetas in 
i budget för 2019. 

Ambitionen är att kommunens sjukskrivningskostnader på sikt ska minska. 
Även behovet av att köpa in arbetsmiljöutbildningar ska minska eftersom 
kommunen får kapacitet att arrangera dessa i egen regi. Beroende på 
arbetsmiljösamordnarens kompetens kan även behovet av att köpa andra 
utbildningar och utredningstjänster från företagshälsovården minska. 

Ambitionen är att i ett tidigt skede fånga upp ärenden innan det blir fråga om 
indragen sjukpenning därmed en hög kostnad för kommunen. Sedan 2016 har 
kommunens kostnader för denna typ av ersättning uppgått till ca 425 000 kr.  

 

]" 

Bedömning 
"[Skriv text här]"  

Beslutsunderlag 
"[Skriv text här]"        

Jarno Saukko 
Personalchef 

Bilagor 
"[Skriv text här]" 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]"  
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Jämställdhets- och jämlikhetsplan 

1 Inledning 

Från och med den första januari 2017 finns det i diskrimineringslagen ett krav 

på oss som arbetsgivare att analysera risker för diskriminering, skriftligen 

dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och eliminera 

riskerna och att följa upp åtgärderna. Det finns även krav på årlig 

lönekartläggning och skriftliga, välkända handlingsplaner vid sexuella 

trakasserier och diskriminering. 

Genom att göra analyser och medvetandegöra sig och sin organisation om olika 

föreställningar och hur de begränsar oss skapas förutsättningarna för att aktivt 

arbeta mot begränsande normer. Då får alla större makt att själva forma sina liv 

och delta i samhällsutformningen. 

Degerfors kommun ska vara en lättbodd kommun med goda och hållbara 

livsvillkor. Det innebär bland annat att våra medarbetare ska trivas på jobbet. 

Degerfors kommun ska präglas av en öppen och bejakande kultur där alla blir 

likvärdigt bemötta oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnicitet, religion, politisk åskådning, funktionsvariation eller sexuell läggning. 

De flesta av oss säger sig nog vara för jämställdhet och jämlikhet. Att alla ska ha 

samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet eller ålder är något de 

flesta håller med om. Men ändå är det inte jämställt eller jämlikt. Vi skapar 

ojämställdhet och ojämlikhet trots att vi säger oss vilja något annat. 

När det gäller jämställdheten är det ett genusperspektiv som hjälper oss förstå 

ojämställdheten. Genus handlar om att kön delvis är något vi lär oss, att det är 

en social konstruktion. Det betyder att vi lär oss vad män och kvinnor är och 

ska vara. Till de två grupperna kopplas olika egenskaper och förmågor. Utifrån 

dessa föreställningar bemöts vi olika och får därför olika erfarenheter. Genus 

handlar också om att det finns en hierarki där det män gör eller det som 

förväntas vara manligt värderas högre än det som kopplas ihop med kvinnlighet 

och det kvinnor förväntas göra. 

Vi människor blir emellertid inte bara grupperade utifrån kön. Även andra 

faktorer bidrar så som ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Förväntningarna 

och föreställningarna om dessa kategorier är också något vi skapar. Vem 

uppfattas som ung eller gammal? Normer och hierarkier bygger även på dessa 

kategoriseringar.  

Sammantaget leder det till att bland annat de med hög funktionsförmåga, 

heterosexuella och män som uppfattas som svenska har bättre villkor än den 

som är funktionsvarierad, homosexuell, kvinna eller uppfattas ha annan etnisk 

tillhörighet. När två eller flera föreställningar och kategoriseringar är 

sammankopplade krävs analyser av hur flera maktstrukturer samverkar.   

Det här dokumentet fokuserar på Degerfors kommun som arbetsgivare. I 

kommunens Mångfaldspolicy finns beslutat att respektive nämnd ska arbeta in 

insatser i sina verksamhetsplaner utifrån ett verksamhetsperspektiv.  
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 Krav på arbetsgivaren 
Degerfors kommun ska, som arbetsgivare, genomföra ett arbete inom följande 

fem områden: 

1.  Arbetsförhållanden 

2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 

3. Rekrytering och befordran 

4. Utbildning och övrig kompetensutveckling 

5. Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap 

1.1.1 Undersöka risker 

Arbetsgivaren ska i första steget undersöka risker för diskriminering eller 

repressalier eller andra hinder för arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter. 

Både reella, fysiska hinder ska undersökas likväl som normer, attityder eller 

strukturer.  

Undersökningen ska ske på en övergripande nivå. Det handlar bland annat om 

hur riktlinjer och policydokument är formulerade eller lokaler utformade.  

1.1.2 Analysera orsaker 

När undersökningen är gjord ska en analys av orsakerna till de upptäckta 

riskerna göras. Varför ser det ut som det gör?  

1.1.3 Genomföra åtgärder 

Arbetsgivaren ska sedan genomföra förebyggande och främjande åtgärder, som 

skäligen kan krävas, för att i möjligaste mån undanröja riskerna för 

diskriminering.  

1.1.4 Följa upp och utvärdera 

När åtgärderna är vidtagna är det dags att följa upp och utvärdera om riskerna 

har eliminerats. Erfarenheterna ska sedan ligga till grund för nästa analys. 

 

Undersöka

Analysera

Åtgärda

Följa upp 
och 

utvärdera
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 Övriga krav 

1.2.1 Främja jämn könsfördelning 

Degerfors kommun har en skyldighet att främja en jämn könsfördelning i skilda 

typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande 

positioner.  

1.2.2 Riktlinjer och rutiner mot trakasserier 

Degerfors kommun har riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att 

förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Dessa behöver 

uppdateras och göras kända. 

1.2.3 Lönekartläggning 

Degerfors kommun ska göra en lönekartläggning varje år. Det är viktigt att 

lönekartläggningen används för att åtgärda omotiverade löneskillnader. 

Lönekartläggningen ska inte blandas ihop med den årliga löneöversynen. 

Lönekartläggningen behöver harmoniseras med den ordinarie budgetprocessen.  

 Utvecklingsområden  

1.3.1 Statistik i system 

Statistik ska alltid där det är möjligt delas upp och redovisas på kön.  

Det går i dagsläget inte att få fram alla former av statistik som skulle behövas 

för att göra en fullödig analys av arbetsförhållandena från personalsystemet. 

Uttag av VAB och föräldraledighet är inrapporterade på olika sätt. Detta är ett 

utvecklingsområde som kan lösas dels genom att organisationen bestämmer sig 

för hur uppgifter rapporteras in och fortbildar sig inom det området. Det är 

också en fråga för systemförvaltare och systemägare av personalsystemet. Vissa 

uppgifter går att mäta bättre om fler moduler köps till. Slutligen blir det en 

kostnadsfråga; ska systemet uppdateras eller bytas ut? Eller ska inte mer 

resurser läggas ner? 

1.3.2 Medarbetarenkäten 

Medarbetarenkäten genomförs i nuläget vartannat år. Undersökningen 2016 var 

första gången som frågor om diskriminering, trakasserier, jämställdhet och 

mångfald fanns med. Det går att utveckla ännu mer. 

Resultatet av medarbetarundersökningen behöver också delas upp utifrån kön 

och alltid presenteras så i alla sammanhang där det är statistiskt möjligt.  

1.3.3 Nämndernas arbete 

Samtliga nämnder ska utarbeta nämndspecifika målsättningar för jämställdhets- 

och jämlikhetsarbetet. De ska utgå från denna plan, strategisk inriktning och 

mångfaldspolicyn. En kommungemensam mall för uppföljning och 

återrapportering ska arbetas fram av kommunstyrelseförvaltningen under 2018.  
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2 Arbetsförhållanden 

Degerfors kommun ska säkerställa att arbetsförhållandena inte är 

diskriminerande. Det omfattar både organisatoriska och sociala 

arbetsförhållanden utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder. Degerfors 

kommun ska säkerställa så att inte någon missgynnas av arbetsklimatet eller 

anställningsformerna, till exempel på grund av sin religion, ålder, sexuella 

läggning eller funktionsnedsättning. 

Hur öppet är klimatet på arbetsplatsen, hur är jargongen och vilka är de 

rådande attityderna? Kommer stereotypa könsroller, normer och föreställningar 

till uttryck på ett sätt som kan leda till diskriminering? Är utformningen av 

kontorsmöbler, verktyg och tekniska hjälpmedel anpassade efter olika behov? 

 Nuläge 
Kommunens verksamhet domineras av kvinnor (84 %). Kvinnorna arbetar 

främst inom kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden medan 

männen främst arbetar inom servicenämnden. Det är en hög andel kvinnliga 

chefer i första linjen, men högre upp i hierarkin så blir andelen män fler. Många 

kvinnor arbetar dessutom deltid (framförallt inom socialnämnden).  

Vissa arbetsplatser är etniskt homogena och speglar i liten grad det omgivande 

samhället. Kunskapen om hur individer med funktionsvariationer (främst 

psykiska) upplever Degerfors kommun som arbetsgivare är begränsad.  

Sjukfrånvaron för kvinnor i Degerfors kommun är högre än för männen. 

Sjukfrånvaron ökar också ju äldre medarbetarna är.  

Antal medarbetare per chef varierar inom organisationen. Cheferna har därför 

olika förutsättningar för sitt ledarskap. Vissa chefer ansvarar för två 

medarbetare medan vissa har uppåt 40 stycken. Vissa chefer har biträdande 

chefer som avlastar. Det ger medarbetarna olika möjlighet till dialog med 

närmaste chefsfunktion om hur de har det på arbetsplatsen.  

 Åtgärder  

 För att öka kunskapen och medvetenheten om att informella hinder 

och villkor kan ge medarbetare olika tillgång till makt och inflytande på 

arbetsplatsen ska riktlinjer och rutiner dokumenteras och 

kommuniceras ut.  

 En ledar- och medarbetarpolicy ska tas fram för att beskriva rättigheter 

och skyldigheter som gäller för alla anställda i organisationen.  

 Systematisk undersökning av risker för diskriminering sker genom att 

alla arbetsplatser diskuterar risker för diskriminering och föreslår 

åtgärder på APT:er.  

Aktivitet Ansvarig 

Heltidsprojekt inom socialförvaltningen planeras och 
påbörjas 

Kommunchef 

Verksamhetsanpassade utbildningsinsatser planeras in i 
verksamhetsplaner 

Respektive 
förvaltningschef 

Ledar- och medarbetarpolicy tas fram Personalchef 
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Alla verksamheter analyserar risker för diskriminering 

 Mallen för APT-dagordning uppdateras 

Kommunsekreterare 

3 Löner och förmåner 

Degerfors kommun som arbetsgivare, är skyldig att ”upptäcka, åtgärda och 

förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor 

och män.” 

Enligt det personalstrategiska programmet ska lönepolitiken ge kommunen 

möjlighet att behålla och utveckla nuvarande medarbetare samt att vid behov 

rekrytera nya medarbetare. Lönepolitiken ska stimulera befintliga och nya 

medarbetare till arbetsmotivation och engagemang och därmed bidra till att 

kommunens mål uppnås och till förbättringar av kommunens verksamhet. 

En välkänd och tydlig struktur för lönesättning och förmåner är en 

förutsättning för att osakliga lönesättningar och förmåner ska kunna 

identifieras. En organisation där chefer och medarbetare vet vad som förväntas 

av dem och vad de har rätt att få är en attraktiv arbetsplats där risken för 

diskriminering är mindre. När regler, skyldigheter och rättigheter är likvärdiga 

för alla i hela kommunkoncernen minskar risken för godtycklighet och i 

förlängningen diskriminering. 

 Nuläge 
Den lönepolicy som finns för Degerfors kommun är i behov av uppdatering. 

Det saknas också verksamhetsspecifika lönekriterier för vissa av 

verksamheterna. Under 2017 har arbetet med lönekartläggning påbörjats. 

Resultatet av den ska analyseras under 2018 samtidigt som en ny 

lönekartläggning ska genomföras. I samband med nästa lönekartläggning kan 

arbetsvärderingen behöva omarbetas.  

Det är olika förmåner beroende på vilken arbetsplats som en är anställd vid. 

T.ex. så har bolagen friskvårdsförmåner, tjänstebilar och delar av restiden till 

arbetet får räknas som arbetstid. På serviceförvaltningen finns det ett gym i 

anslutning till arbetsplatsen.  

 Åtgärder  

 Kommunens strategiska lönepolitik behöver utvecklas. Lönepolicyn 

behöver revideras och även de kommunövergripande lönekriterierna. 

 En kartläggning över vilka personalförmåner som finns behöver göras. 

Om det framkommer att personalförmåner inte gäller för alla och direkt 

eller indirekt är omöjliga för samtliga medarbetare att nyttja ska det 

särskilt motiveras varför de förmånerna ska kvarstå samt vilka 

alternativa förmåner som finns för de grupper som exkluderats.  

 Hitta fungerande modeller för ökad lönespridning. Arbetet med lokala 

lönekriterier behöver samordnas och påskyndas. Arbetet ska leda till en 

individuell och differentierad lön där medarbetarna känner att de kan 

påverka sin löneutveckling över hela yrkeslivet. 
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Aktivitet Ansvarig 

Säkerställa att lönekriterier tas fram för samtliga verksamheter 
och utveckla befintliga 

Respektive chef 

Lönekartläggning genomförs, analyseras och handlingsplan 
arbetas fram  

Personalchef 
Respektive chef 

Befintliga personalförmåner kartläggs och analyseras utifrån 
jämställdhet och jämlikhet 

Personalchef 

Ett förslag om likvärdiga friskvårdsförmåner för 
kommunkoncernen arbetas fram 

Personalchef 

Utarbeta flera olika personalförmåner som alla medarbetare 
kan ta del av 

Personalchef 
Kommunchef 

4 Rekrytering, befordran och kompetensutveckling 

 Nuläge 
Av Degerfors kommuns anställda är 84 % kvinnor. Det är också en tydlig, 

traditionell könsuppdelad kommun där flest kvinnor jobbar inom 

socialförvaltningens och kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet och 

den största andelen män återfinns inom serviceförvaltningen och på högre 

chefspositioner. 

Kompetensutvecklingsplaner ska finnas för alla medarbetare. Förvaltningarna 

arbetar idag olika systematiskt med att kompetensutveckla och 

kompetenskartlägga personalen.  

För att klara framtida personalförsörjning inom välfärdssektorn så behöver 

kommunen arbeta systematiskt med rekrytering. 

 Åtgärder  
För att skapa en arbetsplats som präglas av mångfald och tolerans behöver 

Degerfors kommun upprätta och uppdatera rutiner samt säkerställa att dessa är 

välkända och följs. För att öka mångfalden på arbetsplatsen är det viktigt att 

möjliggöra för fler att känna att det är naturligt att söka sig till Degerfors 

kommun.  

 Marknadsför och nyansera bilden av jobben i välfärden. Spegla 

mångfald hos medarbetare och visa på bredden av yrkenas innehåll i till 

exempel platsannonser, under mässor, på hemsidan och övriga 

informationstillfällen. 

 Tjänster annonseras ut och utformas med ett inkluderande bild- och 

textspråk 

 Utred hur karriärvägarna ser ut för kvinnor respektive män inom olika 

yrken. 

 Utveckla karriärvägarna för att skapa en bättre kvalitet i 

verksamheterna. 

 Höj medvetenheten och kunskapen om hur normer kan begränsa 

medarbetarnas yrkesutövande. 
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 Säkerställ ett förhållningssätt där kompetens och ledaregenskaper ges 

utrymme och inte bara erfarenhet. 

 Uppmuntra och för fram kvinnor som skulle passa som ledare att söka 

chefstjänster. 

Aktivitet Ansvarig 

En rekryteringsstrategi ska tas fram Personalchef 

Kompetensutvecklingsplaner upprättas och följs upp Respektive chef 

Kompetenskartläggning av samtliga medarbetare Kommunchef 
Respektive chef 

5 Föräldraskap 

Kvinnor i Degerfors kommun är i större utsträckning än män frånvarande från 

arbetet för vård av barn eller föräldraledighet. Formellt är det samma rättigheter 

och skyldigheter för uttagande av föräldraledighet för samtliga anställda. Det 

innebär att det ojämställda uttaget av föräldraledighet och frånvaron för VAB är 

en attityd- och värderingsfråga.  

Att kvinnor stannar hemma mer än män får ekonomiska konsekvenser både för 

de enskilda men även för kommunen som är en kvinnodominerad arbetsplats. 

 Åtgärder 
Målsättningen är att samtliga anställda som önskar känner att det är möjligt att 

kombinera föräldraskap med sin anställning. Arbetet på arbetsplatsen måste 

möjliggöra att en medarbetare som är föräldraledig eller hemma med vård av 

barn inte känner skuld över att inte vara på plats och bidra. Det är viktigt att 

kollegor har en tillåtande attityd till denna form av frånvaro. Vid långvarig 

föräldraledighet är det viktigt att den anställde får fortlöpande information om 

aktiviteter på arbetsplatsen.  

Det är viktigt att tänka på hur vi pratar om föräldraskap och inte förutsätter att 

alla föräldraskap består av en man och en kvinna där kvinnan förväntas ta 

huvudansvaret för föräldrarollen. 

Den verksamhet som bedrivs och planeras i kommunen ska möjliggöra 

föräldraskap i kombination med arbete och på intet sätt verka begränsande. Det 

är därför viktigt att som ansvarig för verksamheten tänka på att inte förlägga 

aktiviteter till tider som försvårar för de som är föräldrar. Exempelvis är möten 

tidigt/sent något som kan försvåra för den anställde att hämta/lämna barn på 

förskola/skola/fritidshem.  

 Åtgärder 

 Tydliggör att organisationen värderar att medarbetare vill vara 

närvarande för sina barn samt att föräldraskap och medarbetarskap kan 

kombineras. 

 Uppmuntra att både kvinnor och män utnyttjar föräldraförsäkringen. 

 Medvetandegör konsekvenserna av ett ojämställt uttag av 

föräldraförsäkring och VAB för bland annat livslön och pensioner. 
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Aktivitet Ansvarig 

Personalsystemet kan generera statistik för 
föräldraledighet och VAB utifrån kön och förvaltning 

Personalavdelningen 

Verksamheten organiseras så att det inte helt stannar av 
när en person är frånvarande för föräldraledighet eller VAB 

Samtliga chefer 

På APT:er diskuteras ett förändrat, modernt föräldraskap 
utifrån riskanalys 

Samtliga chefer 
Kommunsekreterare 

6 Diskriminering och trakasserier 

Det finns idag policy och handlingsplan för sexuella trakasserier och 

diskriminering. I medarbetarundersökningen 2016 framkom att arbetstagare i 

Degerfors kommun har blivit utsatta. Men enligt resultatet av undersökningen 

så är arbetstagare som upplevt sig trakasserade eller diskriminerade inte nöjda 

med arbetsgivarens hantering av frågan. Hälften av de som upplevt sig 

diskriminerade har heller inte talat om det för ansvarig chef eller skyddsombud.  

Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att 

förhindra trakasserier, sexuella trakasserier. Arbetsgivaren ska följa upp 

och utvärdera de riktlinjer och rutiner. 

 Mål 

Målet är att ingen anställd varken känner sig utsatt för sexuella trakasserier eller 

diskriminering. I de fall sådant ändå inträffar ska alla anställda känna att det är 

naturligt och tryggt att vända sig till ansvarig chef och i de fall det är chefen 

som upplevs som problemet ska det kännas naturligt och tryggt att gå till 

skyddsombud eller chefens överordnade. De åtgärder som vidtas ska upplevas 

som tillräckliga för att en arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier ska 

uppnås. 

 Åtgärder 

 Riktlinjer och handlingsplaner behöver uppdateras och bli välkända av 

samtliga medarbetare 

Aktivitet Ansvarig 

Revidering av policy och beredskapsplan mot 
diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella 
trakasserier 

Personalchef 

Förankra handlingsplanerna: 

 Introduktion av nyanställda 

 Chefsintroduktion 

 APT:er 

Kommunchef 
Personalchef 
Kommunsekreterare 

Utbildning om trakasserier och diskriminering Personalchef 
Kommunsekreterare 

7 Uppföljning av denna plan 

Under 2019 ska ansvarig handläggare initiera arbetet med revidering av 

jämställdhetsplanen för den kommande treårsperioden. 

Årligen, i samband med årsredovisningen, följs planen upp. Vid behov kan 

eventuella, smärre ändringar göras under treårsperioden. Det kan exempelvis 

vara nödvändigt om lagstiftning förändras, politisk majoritet med annan 
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ambition väljs i samband med val eller om en uppföljning indikerar att målen 

inte kommer att nås och extra resurser behöver allokeras.  

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för att samordna och leda arbetet med 

att verkställa och bereda revidering av planen.  
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Degerfors kommuns jämställdhets- och 
jämlikhetsplan 2018-2020  

Förslag till beslut 
Degerfors kommuns jämställdhets- och jämlikhetsplan 2018-2020 antas.   

Sammanfattning av ärendet 
Från och med den första januari 2017 finns det i diskrimineringslagen ett krav 
på oss som arbetsgivare att analysera risker för diskriminering, skriftligen 
dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och eliminera 
riskerna och att följa upp åtgärderna. Det finns även krav på årlig 
lönekartläggning och skriftliga, välkända handlingsplaner vid sexuella 
trakasserier och diskriminering. 

En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar har tagit fram 
förslaget på planen. Kommunledningsgruppen har diskuterat förslaget. 

Planen är en del av kommunens arbete med att konkretisera mångfaldspolicyn 
och att koppla en handlingsplan till den nyligen antagna CEMR-deklarationen.   

Beslutsunderlag 
Degerfors kommunsjämställdhets- och jämlikhetsplan 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-19  
  

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
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 Kommunfullmäktige 

 

Utvärdering av radiosändning, utredning om att öka 

tillgängligheten för allmänheten till 

kommunfullmäktiges sammanträden samt 

annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

i ortstidningar 

Förslag till beslut 

1. Annonsering i Nerikes Allehanda upphör, men annonsering av 

kommunfullmäktiges sammanträden i KK/KT kvarstår. 

2. Fullmäktiges sammanträden spelas in för att tillgängliggöras i efterhand 

som poddradio på kommunens hemsida.  

3. Stativ och mikrofon till mobiltelefon köps in så intervjuer med 

fullmäktiges ordförande kan spelas in. 

4. En skärm med dator köps in för att information om bland annat 

fullmäktiges sammanträden ska kunna visas ut mot allmänheten från 

Nämndhuset.  

5. En allmänpolitisk debatt arrangeras på fullmäktiges sammanträde den 

27 augusti 2018. Fullmäktiges presidium beslutar om upplägg och 

genomförande.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges sammanträden sändes live via Cityradion vid två tillfällen under 

2016. Kostanden för sändningen samt en fil som publicerades på degerfors.se 

efter sammanträdet kostade 8 000 kr/möte, totalt 16 000 kr. Kommunstyrelsen 

fattade sedan beslut om att utvärdera radiosändningen med hjälp av enkät och 

även utreda möjligheterna för att öka allmänhetens tillgänglighet till 

fullmäktiges sammanträden.  

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 114/2017-12-18), i samband med debatt 

om annonsering av fullmäktiges sammanträden i ortstidningar, att ”snarast ta 

fram ett helhetsförslag som syftar till att öka medborgarnas intresse att närvara 
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på kommunfullmäktiges sammanträden och/eller följa förhandlingarna på 

annat sätt.” 

Ärendet 

Utvärdering av radiosändning 

Kommunstyrelsen (KS § 129/2017-06-07) gav förvaltningen och fullmäktiges 

presidium i uppdrag att utvärdera de radiosändningar av fullmäktiges 

sammanträden som genomfördes i juni och december 2016.  

En enkät skickades ut till samtliga 51 ledamöter och ersättare under perioden 

2017-10-30 – 2017-11-20. En påminnelse skickades ut 2017-11-16. Totalt 

svarade 21 personer på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 41 %.  

Ingen av de som svarade upplevde att radiosändningen påverkade dem negativt 

utan det upplevdes antingen positivt (19 %) eller att det inte påverkade dem alls 

(81 %). Inga ansåg att radiosändningen var dåligt utan alla respondenter angav 

att det var positivt utifrån aspekterna att det ger fler möjlighet att sätta sig in i 

fullmäktiges frågor och granska politikerna. 

Öka tillgängligheten för allmänheten till kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Nuläge 

Fullmäktiges sammanträden marknadsförs för medborgarna med annonser i 

Karlskogatidningen/Karlskoga kuriren och Nerikes Allehanda. Kungörelsen 

anslås på anslagstavlan i Nämndhusets entré och handlingarna finns på 

biblioteket, kansliavdelningen och på kommunens hemsida i filarkivet för 

handlingar och protokoll. Handlingarna finns också tillgängliga i samband med 

sammanträdena.  

När fullmäktiges ordförande/presidium så bestämmer hålls även allmänhetens 

frågestund. Få frågor har ställts av allmänheten de senaste fyra åren.  

Från och med 2018 

Från och med 1 januari 2018 har den nya kommunallagen trätt i kraft. Lagen 

stipulerar att kommunens anslagstavla ska vara digital, särskild från övriga sidor 

och tillgängliga direkt från förstasidan på kommunens hemsida. 

Degerfors kommun har därför beslutat byta ut den analoga anslagstavlan i 

Nämndhusets entré till en skärm där kungörelsen om kommunfullmäktiges 

sammanträden kommer att anslås.  

I den nya kommunallagen medges också kommunfullmäktige att upphöra med 

annonseringen av kommunfullmäktiges sammanträden i ortstidningar. För att 

spara in på en del av kostanden (1 704 kr/sammanträde) så föreslås att 

annonsering Nerikes Allehanda upphör. Annonseringen i Karlskoga Kuriren 

och Karlskoga Tidningen kvarstår. 

Webbsändning 

När det kom till frågan om att filma fullmäktige och visa sändningen på 

kommunens hemsida angav en respondent i enkäten som skickades ut om 
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radiosändningen, att det upplevdes dåligt, övriga att det var bra eller neutralt. 

En respondent angav att det skulle påverka hen negativt om fullmäktige 

webbsändes, övriga var neutrala eller positiva till förslaget. 

Fullmäktiges presidium, kommunsekreterare och kommunikatör har träffat en 

konsult som har demonstrerat en programvara för att dels styra talarordning 

och voteringar och dels webbsända fullmäktiges sammanträden. Programvaran 

möjliggjorde för kommunsekreteraren och en i presidiet att sköta sändning och 

talaordning under tiden som mötet pågår. Sändningen blev då taggad efter 

respektive punkt på dagordningen. Efteråt kan en gå in och titta på en specifik 

punkt eller se en specifik ledamots samtliga anföranden. Det gick även att få 

fram statistik på antalet som tittar på sändningen. 

Kostnaden för programvaran bedöms emellertid överstiga nyttan för 

kommunfullmäktige. När det kommer till att producera andra typer av rörliga 

bilder/filmer så är bedömningen att dagens mobiltelefoner i kombination med 

ett stativ och mikrofon är tillräckligt. Det finns också redigeringsprogram med i 

Officepaket. Därmed skulle fullmäktiges sammanträden kunna tillgängliggöras i 

form av en intervju med ordföranden som berättade om några av de ärenden 

som fullmäktige ska/har behandlat.  

Poddradio  

Ett alternativ till att sända fullmäktiges sammanträden live med ljud och bild är 

att istället göra poddradio av sammanträdet. Genom att spela in sammanträdet, 

redigera det efteråt och sedan publicera det på hemsidan så kan medborgare 

som önskar, lyssna på sammanträdet efteråt. Fullmäktige använder mikrofoner 

och ljudupptagning via befintlig högtalaranläggning är möjlig. Fullmäktige 

behöver däremot tänka på att lyssnarna inte ser utan ledamöterna behöver vara 

noggranna med att tilltala varandra med namn, parti och eventuell roll (t.ex. 

Peter Pedersen, vänsterpartiet, kommunstyrelsens ordförande). För 

redigeringen av ljudfilen finns gratisprogram som ska provas och utvärderas 

innan alternativ med kostnader föreslås.  

Övrigt 

Som ytterligare delar i att öka allmänhetens tillgänglighet och medvetenhet om 

sammanträden föreslås även en skärm köpas in och monteras så den är vänd 

mot torget. Där kan information om sammanträden med fullmäktige men även 

annan information om aktuella aktiviteter rulla. 

På hemsidan kommer en ”puff” att skapas med aktuell information om 

fullmäktige.  

Sammanfattningsvis  

Fullmäktiges sammanträden är idag tillgängligt genom: 

 Annonser i NA, KK och KT 

 Handlingar på hemsidan 

 Handlingar på kansliavdelningen, biblioteket och i samband med 

sammanträdet 
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 Kungörelse på anslagstavla på hemsidan och i entrén 

Fullmäktiges sammanträden föreslås bli tillgängliga genom: 

 Annonser i KK och KT 

 Handlingar på hemsidan 

 ”Puff” på hemsidan 

 Handlingar på kansliavdelningen, biblioteket och i samband med 

sammanträdet 

 Kungörelse på anslagstavla på hemsidan och i entrén 

 Informationsskylt i entrén 

 Information på infartsskyltarna (2 rader á 23 tecken en vecka innan 

sammanträdet) 

 Intervju med ordföranden (eller ledamot) om intressantaste punkterna 

 Poddradiosända fullmäktige på hemsidan. 

Dessutom kommer fullmäktige sammanträda i augusti 2018 för en 

allmänpolitisk debatt. Fullmäktiges sammanträde i augusti kommer hållas 27/8 

samtidigt som förtidsröstning pågår. Förhoppningen är att debatten kommer 

bidra med ett ökat intresse från allmänheten för de lokala politiska frågorna. 

Exakta former för debatten kommer fullmäktiges presidium att besluta om.  

Finansiering 

Inför varje fullmäktigesammanträde annonserar Degerfors kommun i tre 

ortstidningar, Nerikes Allehanda, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning. 

Annonseringen i NA kostar 1 704 kr/möte. Kommunfullmäktige 

sammanträder minst sex gånger per år och lägger då 10 224 kr på annonsering 

för sex möten. Det finns medel i budgeten för att radiosända fullmäktiges 

sammanträden med 10 000 kr. Dessa medel föreslås finansiera inköp av stativ 

till mobiltelefon, mikrofon, skärm till Nämndhusets entré och eventuellt kablar 

och dator till ljudupptagning av fullmäktiges sammanträden.  

Bedömning 

Genom att poddsända fullmäktiges sammanträden är bedömningen att fler kan 

ta del av mötet än vad annonserna bidrar till att allmänheten närvarar fysiskt på 

mötet. Stativ och mikrofon till mobiltelefoner kan användas av fler 

verksamheter. Arbetsinsatsen från förvaltningen bedöms inte öka avsevärt med 

föreslagna lösningar. I första läget föreslås att gratis/befintlig programvara för 

bild- och ljudredigering används. Om programvaran inte är tillfyllest 

återkommer förvaltningen med förnyat underlag för ytterligare 

ställningstagande. 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-02-22 
Diarienummer 

KS 00096-2017 
Sida 

5(9) 

 

 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 

 

 

 
 

  



Degerfors kommun 
Datum 

2018-02-22 
Diarienummer 

KS 00096-2017 
Sida 

6(9) 

 

 

Bilaga resultat enkät 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71 eller äldre

Fråga 1 - Hur gammal är du?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fråga 2 - Hur länge har du varit politiskt aktiv?

Mindre än fyra år 4-8 år 8-12 år 12-16 år

16-20 år 20-24 år 24 år eller mer

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Fråga 3 - Kön

Kvinna Man Annat/vill ej ange



Degerfors kommun 
Datum 

2018-02-22 
Diarienummer 

KS 00096-2017 
Sida 

7(9) 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Fråga 4 - Upplevde du att radiosändningen 
påverkade dig som fullmäktigeledamot?

Ja, positivt Ja, negativt Nej, det påverkade mig inte

0

5

10

15

Fråga 5 - Vad tycker du om att radiosända 
fullmäktiges sammanträden?

Bra,ger fler möjligheten att sätta sig in i fullmäktiges arbete

Bra, ger fler möjlighet att gransak folkvalda

Bra, ökar allmänhetens insyn

Dåligt, hämmar ledamöterna i att våga debattera

0

2

4

6

8

10

12

14

Fråga 6 - Vad tycker du om att filma och sända 
fullmäktiges sammanträden på hemsidan

Bra Dåligt Neutral



Degerfors kommun 
Datum 

2018-02-22 
Diarienummer 

KS 00096-2017 
Sida 

8(9) 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
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skulle det påverka dig som ledamot?
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§ 120 Dnr 00096-2017  

Utvärdering av radiosändning av 
kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 

kommunfullmäktiges presidium utreda möjligheterna till att utöka 
allmänhetens tillgång till fullmäktiges sammanträden.  

2. En enkät skickas till samtliga ledamöter och ersättare om hur de 
upplever att radiosändning av sammanträdena påverkar dem i deras roll 
som fullmäktigeledamot.  

Sammanfattning av ärendet 

Birgitta Höijer (C) och Jan Johansson (KD) föreslog i en motion att 
fullmäktiges sammanträden skulle sändas på radion, dels via Cityradion och dels 
på Webben. Kommunfullmäktige beslutade bifalla motionen såtillvida att ett 
försök med radiosändning av två sammanträden skulle genomföras på försök. 
Detta skulle sedan utvärderas. 

Fullmäktiges sammanträde i juni och december 2016 sändes på radion. 
Sammanträdet i juni behandlade bland annat de ekonomiska ramarna och 
sammanträdet i december behandlade kommunens budget för 2017.  

Efter sändningarna har Cityradion skickat en fil med inspelningen som 
publicerats på kommunens hemsida så medborgare m.fl. har kunnat lyssna 
efteråt. 

Det går dessvärre inte att få någon statistik från Cityradion hur många som 
lyssnat på livesändningen. Det går inte heller att få statistik från kommunens 
hemsida hur många som faktiskt har klickat på ljudfilen, bara hur många som 
öppnat sidan där filen finns. Någon exakt utvärdering om antalet lyssningar går 
därför inte att göra. 

Kostnaden för att sända fullmäktige och för att få ljudfilen efteråt är 8000 
kr/sammanträde, en kostnadsuppgift som baserar sig på att samtliga 
fullmäktiges sex sammanträden sänds. Vid färre tillfällen är kostnaden per 
sändning något högre. 

Frågan som kommunen nu behöver ta ställning till är om radiosändning av 
sammanträdena ska fortsätta. Då beslutet inte kan grunda sig på antalet lyssnare 
vid dessa två tillfällen bör diskussionen istället fokuseras kring följande frågor: 

Är det av principiell vikt att erbjuda invånare m.fl. möjlighet att lyssna på 
fullmäktiges sammanträden? Vill politiken avsätta medel för att nå ut till 
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invånare/väljare via den här kanalen, eller når man dessa grupper på andra sätt? 
Ska samtliga eller bara vissa av fullmäktiges sammanträden sändas? Eller inga?  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2017-05-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-05-15 

Kommunfullmäktige § 97/2015-11-30 

Skickas till 
Kommunsekreterare 

Kommunfullmäktiges presidium  
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Motion, inför förbud mot organiserat tiggeri i den 

lokala ordningsstadgan 

Förslag till beslut 

Motionen avslås. 

Ärendet 

Peter Andersson (SD) har inkommit med en motion om att förbjuda 

organiserat tiggeri i den lokala ordningsstadgan. 

Rättsläget 

Huruvida ett tiggeri eller anat insamlande av pengar på offentlig plats är 

organiserat eller ej torde inte ingå i kommunernas kompetens att bedöma eller 

utreda.  

Kommunen har att ta ställning till om passivt insamlande av pengar (tiggeri) på 

offentlig plats ger sådana störningar att den allmänna ordningen inte kan 

upprätthållas.  

Kommun får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs utöver de regler 
som finns i ordningslagen, för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats.  
Kommunens föreskrifter får inte angå förhållanden som är reglerade i 
ordningslagen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan 
författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet.  
 
Offentlig plats enligt ordningslagen avser; 
1. allmänna vägar,  
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,  
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, 
om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt  
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 
allmän trafik.  
En kommun får också föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller 
friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana 
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områden, ska jämställas med offentliga platser vid tillämpning av bland annat 
lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för 
allmänheten.  
 
I förarbetena till ordningslagen anför föredragande statsrådet Gun Hellsvik 

bland annat följande (prop. 1992/93:210 sidan 142). ”Jag vill här också betona 

vikten av att kommunerna meddelar endast sådana lokala föreskrifter som 

verkligen behövs. Alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i 

allmänhetens rättsmedvetande leder enligt min mening lätt till att respekten för 

bestämmelserna undergrävs. Det är således angeläget att kommunerna noga 

prövar vilka bestämmelser som behövs liksom bestämmelsernas geografiska 

tillämpningsområde inom kommunen. Det är angeläget att lokala 

ordningsföreskrifter inte ges ett vidare geografiskt tillämpningsområde än 

nödvändigt.” 

En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av 

Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det 

ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. 

Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i 

obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd (3 kap 1 § 

ordningslagen). 

Av förarbetena till ordningslagen framgår inte om begreppet 
”penninginsamling” bara är avsett att omfatta insamlingar till 
hjälporganisationer eller liknande, eller om begreppet ska tolkas mer efter sin 
ordalydelse och då även omfatta t.ex. insamling av pengar för ens egen 
försörjning. Något prejudicerande domstolsavgörande som rör frågan finns 
inte. Länsstyrelsen i Västmanlands län har i beslut den 26 april 2011, dnr 213-
1208-11, upphävt Sala kommuns beslut att införa ett generellt förbud mot 
tiggeri på offentlig och därmed jämställd plats. Länsstyrelsen gjorde i beslutet 
bland annat en jämförelse med insamling i samband med framförande av 
gatumusik då musikanten lägger fram t.ex. klädesplagg där åhörarna kan lägga 
pengar. Södertälje tingsrätt har i dom den 21 februari 2014, mål B 266-14, 
ansett att tre personer som suttit på offentlig plats och samlat pengar i 
mugg/låda, ägnat sig åt penninginsamling. Tingsrätten har, med samma 
jämförelse av uttalandena om framförande av gatumusik i förarbetena som 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, gjort bedömningen att ett passivt insamlande 
av pengar inte torde vara tillståndspliktigt. 
 
Nyligen (23 oktober 2017) har Länsstyrelsen i Skåne beslutat att Vellinge 
kommunfullmäktiges beslut om förbud mot tiggeri ska upphävas eftersom det 
bedöms strida mot grundläggande förutsättningar för kommunens 
föreskrivningsrätt, dvs. kommunen får bara beslutar om sådana lokala 
ordningsföreskrifter som verkligen behövs. I Vellinge framgår av ingivna 
handlingar att kommunen fått ta emot klagomål beträffande tiggeri på offentlig 
plats från enskilda kommunmedborgare. Länsstyrelsen bedömde dock själva 
insamlandet av pengar inte orsakat störningar i den allmänna ordningen. 
Föreskriften i den delen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge 
kommun ansågs därmed strida mot grundläggande förutsättningar för 

kommunens föreskrivningsrätt.  
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Föreskriften ansågs strida mot ordningslagen och upphävdes därför. Vellinge 
kommun har överklagat länsstyrelsens beslut till kammarrätten. Beslutet har 
ännu inte vunnit laga kraft. 
Därvid kvarstår frågan om passiv insamling av pengar (tiggeri) på offentlig plats 
kan förbjudas genom lokala ordningsföreskrifter. 
 

Bedömning 

Situationen i Degerfors torde inte skilja sig från övriga landet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inte mottagit några klagomål som kan knytas 

till själva insamlandet av pengar på offentlig plats. 

Med hänvisning till rättsläget bedöms det inte möjligt att införa förbud mot 

passiv insamling av pengar (tiggeri). Motionen bör därför avslås. 

 

 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Mårten Persson 

Miljö- och samhällsbyggnadschef 

 

 

 

 

 

Beslut ska skickas till 
Peter Andersson (SD) 
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Valberedningens förslag till årsmötet 2017 
Styrelsen 2017 – 2018 
Ordinarie ledamöter 

Omval Inga-Britt Kronnäs (s) 
Ordförande 
 

W-län Representerar regionerna 
 
 

Region Dalarna 

Omval Susanne Berger (s) 
 

W-län Representerar medlems-
kommunerna i Dalarnas län 
 

Avesta kommun 

Omval Kenneth Persson (s) W-län Representerar medlems-
kommunerna i Dalarnas län 
 

Borlänge kommun 

Omval Carl-Ewert Olsson (c) 
 
 

X-län Representerar medlems-
kommunerna i Gävleborgs län 
 

Sandvikens kommun 

Omval Ulric Andersson (s) S-län Representerar regionerna 
 
 

Region Värmland 

Omval Torbjörn Parling (s) S-län Representerar medlems-
kommunerna i Värmlands län 
 

Filipstads kommun 

Omval Karin Thorborg (v) U-län Representerar regioner/landsting 
 
 

Landstinget i Västmanland 

Omval Irén Lejegren (s) T-län Representerar regionerna 
 

Region Örebro län 
 
 

Omval Solveig Oscarsson (s) T-län Representerar medlems-
kommunerna i Örebro län 
 

Nora kommun 

Ersättare 
Omval Gunilla Berglund (c) 

 
W-län Representerar medlems-

kommunerna i Dalarnas län 
 

Avesta kommun 

Omval Bengt Andersson (m) W-län Representerar medlems-
kommunerna i Dalarnas län 

 Ludvika kommun 

Nyval Birgitta Johansson (s) X-län Representerar medlems-
kommunerna i Gävleborgs län 
 

Sandvikens kommun 

Omval Benny Ahremark 
Persson (c) 

S-län Representerar regionerna Region Värmland 

Omval Hans Jildesten 
 

S-län Representerar medlems-
kommunerna i Värmlands län 

Storfors kommun 

Omval Helmut Hoffmann (s) 
 
 

U-län Representerar medlems-
kommunerna i Västmanlands län 

Fagersta kommun 

Nyval Johanna Odö (s) U-län Representerar medlems-
kommunerna i Västmanlands län 
 

Norbergs kommun 

Omval Jonas Kleber (c) T-län Representerar medlems-
kommunerna i Örebro län 

Lindesbergs kommun 

Omval Astrid Dahl (v) T-län Representerar medlems-
kommunerna i Örebro län 

Ljusnarsbergs kommun 
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Revisorer för verksamhetsåret 2017 
 
Omval Bo Wallströmer  Ordinarie 0580 – 80521 

bo.wallstromer@ljusnarsberg.se 
Ljusnarsbergs kommun 

Omval Gunilla Sandgren  Ordinarie 0581-817 17 
gunilla.sandgren@lindesberg.se  

Lindesbergs kommun 

 
Valberedning 
 
Nyval Anders Ceder  

sammankallande 
T-län 019-602 73 98 

anders.ceder@regionorebrolan.se  
Region Örebro län 

Nyval Johan Thomasson  W-län 0226-64 50 18 
johan.thomasson@avesta.se  

Avesta kommun 

Nyval Kerstin Almen 
 

X-län 026-24 12 23 
kerstin.almen@sandviken.se  
 

Sandvikens kommun 
 

Nyval Eleonor Wikman U-län 070-2660327 
eleonor.karin.wikman@telia.com  

Landstinget i Västmanland 

Nyval  Per Gruvberger  S-län  070-200 97 89 
per.gruvberger@filipstad.se  

Filipstads kommun  
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Datum 

2018-02-16 
Referens 

KS 00031-2018 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget finns det fyra obesvarade motioner och sex obesvarade 
medborgarförslag.  

En instruktion och rutin om hur förvaltningen ska svara på motioner och 
medborgarförslag har tagits fram och skickats ut till ansvariga handläggare. Det 
har också fattats beslut om att handläggarna ska återkoppla till 
kansliavdelningen när de planerar att inkomma med ett förslag på svar. 
Följsamheten av rutinen har förbättringspotential.    

Beslutsunderlag 
Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag, 2018-02-16 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-16  
  

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
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 Plan 

 Riktlinje 

 Handlingsplan 

 Rutin 

 Instruktion 

Dokumenttyp Beslutsinstans 

Instruktion  
Dokumentet gäller Dokumentansvarig 

Samtliga handläggare Susanna Göransdotter, 
kommunsekreterare 

Revideringar 

 
Datum för beslut Diarienummer 
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Svara på medborgarförslag och motioner 

1 Svara på medborgarförslag och motioner 

Medborgarförslag och motioner ska alltid besvaras skyndsamt. En snabb 

handläggning är av yttersta vikt då medborgarförslag och motioner är 

allmänhetens och politikens medel för att påverka kommunens utveckling. 

1. Tänk på att alltid tolka förslagen generöst och välvilligt. Vad vill 

förslagsställaren uppnå? 

2. Våga avslå när förslaget inte är i linje med målsättningen för 

verksamheten eller för kostsamt. 

3. Skriv lagom mycket. Motivera förslaget till beslut på ett sätt så 

förslagsställaren känner att förslaget bemötts med respekt. 

4. Om förslaget berör flera verksamheter eller förvaltningar ska ansvarig 

handläggare inhämta synpunkter från övriga och väga in dessa i sin 

bedömning. 

Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 4/2017-02-27) att handläggarna, i 

samband med att de blir utsedda som ansvariga för en motion eller ett 

medborgarförslag, ska upprätta och återrapportera till kansliavdelningen, en 

tidsplan för när ärendet ska vara berett och beslutat. Planen ska vara inom den 

ettårsfrist som anges i kommunallagen.       

 

  

•Medborgarförslaget eller motionen inkommer till kommunen

•De anmäls alltid på kommunfullmäktige som beslutar om vem som ska hantera 
frågan

•Motioner ska alltid tillbaka till fullmäktige för slutligt beslut, medborgarförslag får 
beslutas av nämnderna

•Förslaget tillsammans med fullmäktiges beslut skickas till repsektive nämnd och 
ansvarig handläggare

•Ansvarig handläggare skriver ett svar enligt instruktion

•Nämnden beslutar om medborgarförslaget eller yttrar sig över motionen

•Svaret skickas till förslagsställaren

•Svaret skickas till kommunstyrelsen
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Svara på medborgarförslag och motioner 

2 Exempel på svar 

Svar på medborgarförslag: Bygg en vattenpark i Svartå 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då det är för kostsamt med en vattenpark. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag från 2016-08-20 föreslår Anna Gustafsson att Degerfors 

kommun bygger en vattenpark med rutschkanor, bassänger och inom- och 

utomhuspooler i Svartå. Som exempel nämns Gustavsviks äventyrsbad. 

Kostnaden för att bygga vattenrutschkanor i den storlek som förslagsställaren 

önskar skulle uppgå till minst 175 miljoner. Kostnaden överstiger de medel för 

investeringar som finns i kommunens budget. Kostnaden för att driva en sådan 

anläggning beräknas uppgå till 50 miljoner per år. Inträdet till ett sådant bad 

med det kundunderlag som beräknas finnas i Svartå skulle bli orimligt högt. 
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Svara på medborgarförslag och motioner 

3 Hur ska de besvaras 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde (KS AU § 132/2013-10-21) 

fick ”sekreteraren i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i uppdrag att 

undersöka hur andra kommuner besvarar medborgarförslag och motioner. 

Utredningen ska även belysa hur några andra kommuner gör med politiska 

kommentarer till besluten i protokollen.” 

På kommunstyrelsens sammanträde (KS § 47/2012-03-05) informerade 

kanslichefen om riktlinjer för besvarandet av medborgarförslag och motioner. 

Kommunstyrelsen ställde sig då bakom informationen. Informationen bestod 

av riktlinjer om hur dessa ärenden ska besvaras. Motioner och 

medborgarförslag ska besvaras med bifall, avslag eller att förslaget redan arbetas 

med i kommunen. Delar av motioner eller medborgarförslag kan besvaras på 

olika sätt beroende på hur många förslag som ingår. 

Då fullmäktige har beslutat att samtliga nämnder kan bereda och besluta i 

medborgarförslag är det viktigt att samtliga nämnder och förvaltningar 

informeras om hur politikerna önskar att medborgarförslag besvaras.  

 Riktlinje 
Motioner/medborgarförslag som föreslås bifallas eller avslås i sin helhet ska 

besvaras på följande sätt: 

 Motionen/medborgarförslaget bifalls/avslås i sin helhet. 

Motioner/medborgarförslag som föreslås bifallas eller avslås i vissa delar ska 

besvaras på följande sätt: 

 Motionen/medborgarförslaget bifalls i delar som handlar om … och 

avslås i övriga delar. 

Motioner/medborgarförslag som innehåller förslag som helt eller delvis redan 

är genomförda ska besvaras på följande sätt: 

 Kommunen arbetar redan med/har redan genomfört (eller annan 

lämplig formulering) de delar som handlar om … och 

motionen/medborgarförslaget bifalls/avslås i övriga delar. 
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Obesvarade motioner och medborgarförslag 

Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig/kommentar 

00230-2017  2017-11-07 Höijer Birgitta (C) 
Johansson Jan (KD) 

Motion: Möjliggör simundervisning för alla skolelever i årskurserna 3-6 Kultur- och 
utbildningsnämnden 
Anna-Lena Sandell 

00253-2016  2016-12-19 Johansson Jan (KD)  
Höijer Birgitta (C) 

Motion: Trafiksäkerhet för små och stora Mårten Persson 

00016-2018 2018-01-23 Nordenhaag Björn (MP) Motion: Medborgardialog införs enligt SKLs modell i Degerfors kommun Kommunstyrelsen 

00278-2017 2017-12-18 Andersén Peter (SD) Motion: Inför förbud mot organiserat tiggeri i den lokala ordningsstadgan Kommunstyrelsen  

00018-2018 2018-01-26 Markusson Katarina Medborgarförslag: Gatunamn som berättar om vår bygd Bygg- och 
miljönämnden 

00267-2017  2017-12-07 Karlsson Mikael Medborgarförslag: Anlägg en ny idrottshall med fullstor plan för inomhussporter i 
Degerfors tätort 

Max Tolf 
Anders Luthman 

00206-2017  2017-10-02 Björndal Göran Medborgarförslag: Gångvägen vid Vintermyren bör göras säker för 
funktionshindrade 

Servicenämnden 
Anders Luthman 

00200-2017  2017-09-22 Erlandsson Malin Medborgarförslag: Att alla blivande och nyblivna föräldrar i Degerfors sak 
erbjudas ICDP- utbildning steg 1 

Kultur- och 
utbildningsnämnden 
Anna-Lena Sandell 
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Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig/kommentar 

00116-2017  2017-05-17 Saad Maria 
Saad Yasmine 

Medborgarförslag: Omprövning av beslut rivning av Svartå Hyttpipa Servicenämnden 
Anders Luthman 

00246-2016  2016-12-06 Dahlin Leif  Medborgarförslag: Utökad vändplatsyta på Björndalsgatan i Degerfors  Mårten Persson, 
Anders Luthman 

 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 

 

 


