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 Kommunstyrelsen 

 

Utkast: 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. 

3. Det uppdras åt förvaltningarna att senast maj 2018 ta fram 
nämndspecifika analyser och handlingsplaner och återrapportera dessa 
till kommunstyrelsen.     

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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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.  

 

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 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 och Arbetsförmedlingen  

 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 och behov av att köpa 
in arbetsmiljöutbildningar på sikt ska minska. Beroende på 
arbetsmiljösamordnarens kompetens kan även behovet av att köpa andra 
utbildningar och utredningstjänster från företagshälsovården minska. 

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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§ 7 Dnr 00069-2016  

Budget 2017 med plan för 2018-2019 Investeringar 
och drift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi föreslår kommunstyrelsen besluta 
att:  

1. Driftramarna 2017 justeras med anledning av ändrade förutsättningar. 
Driftramar 2017 föreslås enligt följande: 
 

 Driftram 2017 
(tkr) 

Kommunstyrelsen 98 661 
(varav gymnasienämnd 49 700 tkr)  

Kommunstyrelsen oförutsett 1 500 

Bygg- och miljönämnden 124 

Servicenämnden 25 203 

Kultur- och utbildningsnämnden 179 645 

Socialnämnden 220 401 

Totalt 525 534 

 
 

I samband med budgetarbetet uppdrar kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi till: 

- 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.    

susgor
Maskinskriven text

susgor
Maskinskriven text

susgor
Maskinskriven text

susgor
Maskinskriven text
Dnr KS 00286-2017/1

susgor
Maskinskriven text
--------------------------
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Sammanfattning av ärendet 

 Utifrån det beslut om ramar som kommunfullmäktige fattade i juni har nya 
förutsättningar tillkommit med anledning av ny befolkningsprognos och 
förändringar som tillkommit inom/mellan nämnderna. Dessa har justerats i 
nämndernas driftramar och de sparförslag som kan effektueras redan 2017 har 
justerat driftramarna.  
 
Kostnadsuppräkningen har sedan beslut om driftramar i kommunfullmäktige 
minskats med totalt 1,4 mkr med anledning av lägre kostnadsökningar. 
 
När det gäller överföringsregler för investeringar mellan åren ska tydliga 
anvisningar ges i samband med årsredovisningen 2016. En översyn av 
investeringspolicyn görs i början av 2017 med införande snarast men senast 
2018. 
 
En modell för utdelning från Degerforsbolagen AB bör tas fram. Olika förslag 
för koppling till utdelningens storlek ska ses över och modellen får inte 
äventyrar den ekonomiska ställningen för bolagskoncernen. 
 
En genomlysning inom kultur- och utbildningsnämnden verksamheter ska 
genomföras inom kort. Diskussion om satsning på lärarlöner fördes då det är 
svårt att rekrytera utbildade lärare. Lönenivåerna väger tyngst men även 
förmåner som friskvård och pedagogisk lunch lyftes upp som påverkande 
faktorer för val av arbetsgivare.   
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Genomlysning av vaktmästarorganisationen 

Förslag till beslut 
1. Den tidigare beslutade genomlysningen ska inte genomföras i dagsläget. 

2. En uppföljning av vaktmästarorganisationen ska göras senast på 
arbetsutskottets möte i augusti 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i september 2017, KS AU 
§ 144/2017-09-18: 

Beslutet om förändrad vaktmästarorganisation ska följas upp och 
en genomlysning ska göras med syfte att säkerställa att 
organisationen är ändamålsenlig och har tillräckliga resurser för att 
klara det utökade uppdraget. 

Sedan arbetsutskottets beslut har vaktmästarorganisationen organiserats om och 
nya arbetssätt prövas. Den nya organisationen bör få chansen att komma in i 
nya arbetssätt innan en genomlysning görs.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/2017-09-18     
  

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Servicechef 
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§ 144 Dnr 00189-2017  

Genomlysning av vaktmästarorganisationen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Beslutet om förändrad vaktmästarorganisation ska följas upp och en 
genomlysning ska göras med syfte att säkerställa att organisationen är 
ändamålsenlig och har tillräckliga resurser för att klara det utökade uppdraget.  

Sammanfattning av ärendet 
I budget för 2016 fattades det beslut om att två verksamheter skulle genomlysas 
på med anledning av kostnadsnivån i jämförelse med andra kommuner. Under 
2016 gjordes den ena genomlysningen som avsåg hemtjänst. Genomlysningen 
av grundskolan sker under 2017. Beställare av projekten är kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 134/2012-12-17) att flyttar ansvaret för 
vaktmästeriorganisationen från kultur- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden till servicenämnden.  

Sedan det beslutet har servicenämnden även övertagit hela ansvaret för 
kommunens fritidsanläggningar. Även förvärvet av Stora Valla IP tillkommit. 

I samband med fullmäktiges beslut så anfördes att skälen till omorganiseringen 
bland annat skulle innebära följande: 

1. Effektivare organisation  

2. Bättre samordning av resurser t.ex. fordon och verktyg 

3. Möjlighet för vaktmästarna att handleda ungdomar som står långt från 
arbetsmarknaden och som önskade praktikplats 

I och med att uppdraget har förändrats och omorganiseringen som gjordes inte 
har följts upp tidigare är det rimligt att det sker på ett liknande sätt som 
genomlysningen av förskolan och hemtjänsten har gjorts. 

Fokus för tidigare genomlysningar har emellertid varit ekonomiska aspekter. I 
den här genomlysningen är fokus främst på måluppfyllelse och om de önskade 
effekterna uppnåtts. 

Kommunstyrelsen är beställare och ansvarig för genomlysningen. Om 
genomlysningen ska genomföras av befintlig resurs i kommunen eller om 
extern konsulttjänst ska köpas in är inte klart i dagsläget. Om behov av 
finansiering uppstår återkommer förvaltningen med begäran om finansiering.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare 2017-09-08 
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Skickas till 
Servicechef 

Chef för vaktmästeri 
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Näringslivsstrategi för Degerfors kommun 

Förslag till beslut 

1. Näringslivsstrategin för 2018-2022 antas. 

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

pågående utvärdering och kontakter rörande kommunens medverkan 

slutförts.  

Sammanfattning av ärendet 

I motionen med diarienummer 00027-2016 påpekar motionären vikten av 

åtgärder för att utveckla kommunens näringslivsarbete. Vid behandling av 

motionen i KS i mars 2017 beslutades att  

1. Kommunens näringslivsstrategi skulle uppdateras. 

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

utvärdering av effekter samt samtal och kontakter runt 

förutsättningarna för medverkan. 

Näringslivskontoret har arbetat fram ett förslag till Näringslivsstrategi som 

kommunstyrelsen förslås besluta om. 

Näringslivskontoret har under hösten haft en rad kontakter runt samverkan i 

Business Region Örebro.  

Ärendet 

Näringslivskontoret har under 2017 arbetat fram en näringslivsstrategi som har 

sin utgångspunkt i kommunens prioriterade målområden, resultat från ett antal 

enkäter och undersökningar samt diskussioner och benchmarking med andra 

offentliga näringslivsaktörer. 

I frågan om medlemskap i Business region Örebro har näringslivskontoret haft 

kontakt med företrädare och medlemmar i organisationen. Näringslivskontoret 

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

Näringslivskontoret kommer också att kontakta Region Örebro län och 

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

socialchefsträffar och ekonomichefsträffar fungerar som tidigare. 

Beslutsunderlag 

Degerfors kommuns näringslivsstrategi 2018-2022 

Suzanne Hällström 

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

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

DEGERFORS
MER ÄN STÅL OCH FOTBOLL

VÄLKOMMEN TILL DEGERFORS

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

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

KS 27-2016



Bakgrund

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

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

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

SWOT-analys

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

Styrkor
Geografiskt	läge
Infrastruktur
Kostnadsläge 
Närhet/tillgänglighet
Naturen

Svagheter
Lågt	nyföretagande
Hög	branschkoncentration
Handelsindex
Genomfartstrafiken
Bilden av Degerfors

Hot
Konjukturen
Utflyttning

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

DEGERFORS
MER ÄN STÅL OCH FOTBOLL

VÄLKOMMEN TILL DEGERFORS

KS 27-2016



DEGERFORS
MER ÄN STÅL OCH FOTBOLL

VÄLKOMMEN TILL DEGERFORS

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

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

•	 Arbeta	för	nyföretagande,	entreprenörskap	och	
					nyetableringar.	

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

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

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

KS 27-2016



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

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

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

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

DEGERFORS
MER ÄN STÅL OCH FOTBOLL

VÄLKOMMEN TILL DEGERFORS

KS 27-2016



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

DEGERFORS
MER ÄN STÅL OCH FOTBOLL

VÄLKOMMEN TILL DEGERFORS

KS 27-2016
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§ 78 Dnr 00027-2016  

Svar på motion: Degerfors kommun måste utveckla 
sitt näringslivsarbete 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motionens förslag om att diskutera rapporten på ledningsnivå anses 
besvarat då kommunen utifrån en omvärldsanalys aktivt fokuserar på ett 
antal viktiga åtgärder för att näringslivet i kommunen ska få en positiv 
utveckling. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att uppdatera 
Näringslivsstrategin, senast t.o.m. 2017-12-31 

3. Motionens förslag om att ingå i Business region Örebro, BRO, avvaktas 
för att en utvärdering av positiva och negativa effekter av samarbetet 
ska fås under 2017.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionärerna hänvisar till en rapport som analyserat näringslivsutvecklingen på 
länsnivå i Örebro län samt specifikt i länets kommuner. Tyvärr framgår inte 
vilken rapport som åsyftas mer än att den är daterad 2015-03-06. I rapporten 
får, enligt motionärerna, Degerfors kommun genomgående dåliga resultat.  

Motionärerna hänvisar till rapporten och menar att ”företrädare för Degerfors 
kommun tar till sig rapporten och bemöter innehållet om det är felaktigt. 
Motionärerna anser också att Degerfors kommun ska bli medlem i Business 
Region Örebro” (BRO).  

Motionärerna hänvisar, troligen, till Bisnodes analys av näringslivet i Örebro län 
2008-2013. Resultaten av rapporten visar på mycket negativ utveckling av 
näringslivet i kommunen, både när det gäller arbetstillfällen och tillväxt. Även 
om analysen gjordes under en period när stål- och verkstadsindustrin, och 
därtill stödjande branscher, gick igenom en stor kris, som de nu till viss del 
arbetat sig ur, så finns det en rad fakta i rapporten som är mycket viktiga att ta 
fasta på. En annan aspekt är att analysen grundas på aktiebolag och redovisar 
inte enskilda firmor, handels- och kommanditbolag. I kommunen är ca 40 % av 
företagen aktiebolag. Några viktiga aspekter är betydelsen av ett differentierat 
näringsliv och tillgång till kompetens.  

Det är oerhört betydelsefullt att kommunens ledning lägger stor vikt vid 
näringslivsutveckling i planeringen för framtiden. Olika analyser är viktiga att ha 
som utgångspunkt i arbetet.  

Infrastrukturen i kommunen idag är mycket anpassad till stål- och 
verkstadsindustri vilket gör att vi ser ett stort behov av att se över hur vi kan 
tillgodose krav och önskemål även från andra branscher. Att planera för 
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markområden som svarar upp mot dagens krav och önskemål när det gäller 
handel, lättare industri och företag inom turistnäringen. 

Näringslivsavdelningen kommer under våren påbörja arbetet med att uppdatera 
näringslivsstrategin från 2014. I arbetet med att ta fram underlag kommer vikt 
att läggas vid de senaste årens undersökningar och andra kommuners 
framgångsfaktorer. Vi kommer att arbeta fram materialet tillsammans med en 
rad samarbetspartners. 

När det gäller Business region Örebro, BRO, gjordes tidigare en bedömning att 
det var svårt att utläsa nyttan av att delta. Det har nu gått några år, så en 
utvärdering bör finnas tillgänglig.  

Yrkanden 

Peter Pedersen (V) yrkar att datumet för när näringslivsstrategin ska vara klar 
ändras från 2017-08-30 till 2017-12-31      

Beslutsordning 
Ordförande konstaterar att man är överens om att bifalla kommunstyrelsens 
förslag till svar förutom datumet när näringslivsstrategin ska vara klar och frågar 
om fullmäktige i den delen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Ordföranden ställer därefter frågan om bifall eller avslag på Peter Pedersens (V) 
ändringsyrkande om vilket datum näringslivsstrategin ska vara klar och finner 
att kommunfullmäktige bifaller yrkandet.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 46/2017-03-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 35/2017-02-20 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-01-27 

Motion från Marina Åslund (S), Carina Sätterman (S), Ahti Hannila (S) och 
Franz Maretta (S), 2016-01-21 

Skickas till 
Näringslivschef  
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Planuppdrag del av Degernäs 1:3 – nytt vattenverk 

Förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för del av fastigheten Degernäs 1:3. 

Sammanfattning av ärendet 

Serviceförvaltningens VA-enhet önskar bygga ett nytt vattenverk på fastigheten 

Degernäs 1:3, sydväst om det befintliga vattenverket. Eftersom gällande 

detaljplan inte medger användning av marken för vattenverk måste en ny 

detaljplan upprättas.  

Ärendet 

Under senare år har vattenuttaget ökat från Degernäs vattentäkt pga anslutning 

av ett stort antal hushåll på Västra Möckelnstranden samt att Karlskoga lasarett 

numera får sitt dagliga vatten från Degernäs. Vattenförsörjningen för Svartå 

håller på att utredas och ett alternativ är att även Svartå får vatten från 

Degernäs i framtiden. Ett nytt vattenverk behöver byggas för att säkerställa en 

god vattenkvalitet även fortsättningsvis. Ett nytt beredningssteg för att avskilja 

mangan i biofilter samt ett förnyat luftningssteg har projekterats. Byggnaden 

blir ca 30 m lång, 10 m bred samt ca 7 m hög.  

Den gällande detaljplanen (D86, lagakraftvunnen 2005), medger användningen 

golfbana. För att ianspråkta området för ett vattenverk krävs att en ny detalj-

plan upprättas. En del av området ligger inom strandskyddsområde. 

Finansiering 

Planavtal tecknas mellan VA-enheten och kommunen, miljö- och samhälls-

byggnadsavdelningen. Eventuellt måste konsult anlitas för att upprätta 

plankarta och planbeskrivning. Det är ännu oklart om en miljökonsekvens-

beskrivning krävs, men om det blir nödvändigt behöver konsult anlitas för att ta 

fram denna. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen åtar sig att ta fram 

grundkarta och fastighetsförteckning samt sköta planadministrationen; bl a 
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annonsering, kopiering, utskick, arkivering samt samråds- och gransknings-

arbete. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen deltar även i arbetet med 

detaljplanens utformning och innehåll.  

När avtalet fullgjorts får inte planavgift enligt ordinarie plan- och bygglovstaxa 

tas ut i samband med bygglovsansökningar inom detaljplaneområdet. 

Bedömning 

Degernäsområdet med herrgårdsbyggnaderna, allén och det öppna omgivande 

landskapet bildar en helhet som är viktig att bevara. Vattentäktens läge gör dock 

att ett nytt vattenverk måste placeras inom detta känsliga område. 

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att det kan vara möjligt att ta 

i anspråk en del av fastigheten Degernäs 1:3 för att uppföra ett nytt vattenverk. 

Avgörande är naturligtvis storleken, placeringen och utformningen av 

byggnaden. Detta måste studeras närmare under planarbetet så att avgräns-

ningar/begränsningar blir lämpliga. Stor omsorg måste läggas ner på att anpassa 

utformningen av byggnaden och den närmaste miljön till omgivningen. 

Åtgärder bör vidtas som minskar byggnadens synlighet och dominans i 

landskapet. 

En del av aktuellt område ligger inom 100 m från Letälven och omfattas av 

strandskydd enligt 7 kap miljöbalken. Där särskilda skäl enligt miljöbalken finns 

kommer strandskyddet att upphävas inom ramen för detaljplanearbetet.  

Eftersom området bedöms beröra förändringar av en betydelsefull kulturmiljö 

bör planprocessen följa utökat förfarande enligt plan- och bygglagen. Det 

innebär både ett samrådsskede och ett granskningsskede samt att detaljplanen 

antas av kommunfullmäktige.  

Susanna Weiberg 

stadsarkitekt 
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Ungefärligt planområde (rödmarkerat) 
 

 

Möckeln 

Befintligt 

vattenverk 

Herrgården 

Nytt 

vattenverk 

Ny 

infartsväg 



 

 

 

Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se  
E-post 

kommun@degerfors.se   
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 

Nygatan  
693 80 Degerfors 

Besöksadress 

Herrgårdsgatan 37 
Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

 
 
Max Tolf, 0586-482 34 
max.tolf@degerfors.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-01-12 
Referens 

KS 00276-2017 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Ansökan om medel till Bergslagsakademin 

Förslag till beslut 
"[Skriv text här]"    

Sammanfattning av ärendet 
Intresseföreningen Bergslaget inkom 2017-12-14 med en ansökan om medel, 10 
tkr/år och kommun, för att finansiera det fortsatta arbetet med att bygga upp 
en Bergslagsakademi. Utöver kostnaden om 10 tkr ska respektive deltagande 
kommun även ställa upp med arbetstid för den ansvariga kontaktpersonen. 

Under 2017 har intresseföreningen Bergslaget tillsammans med åtta kommuner 
genomfört en försöksverksamhet inom Bergslagsakademin där man samordnat 
en arbetsgrupp och arrangerat konferensen Bergslagen 2030 – en konferens om 
samverkan och sociala innovationer för en hållbar framtid. 

Nu är tanken från intresseföreningen Bergslaget att fler aktörer ska ingå 
Bergslagsakademin. Målet på sikt är att Bergslagsakademin ska vara ett kreativt 
Forum för att testa olika utvecklingsidéer i samverkan mellan näringsliv, 
offentlig sektor och regionens högskolor/universitet, och att man tillsammans 
arbetar strategiskt för att utveckla Bergslagen.    

Finansiering 
Vid eventuellt deltagande sker finansiering inom kommunstyrelsens budget. 

Bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till samverkan av olika slag. 
Bedömningen är dock att det är svårt utifrån ansökan att bedöma eventuella 
positiva effekter för Degerfors kommun. Det framgår inte heller omfattning av 
den arbetsinsats som ska göras av ansvarig kontaktperson.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Intresseföreningen Bergslaget, daterad 2017-12-07.  
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Max Tolf 
Ekonomichef Kommunchef 

Bilagor 
"[Skriv text här]" 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]"  
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Revisionsrapport: Granskning av 
bokföringsunderlag och rutiner kopplat till 
leverantörsfakturor 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

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

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

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

• PwC rekommenderar kommunen att revidera attestreglementet och 

förändra vem som har rätt att besluta om attestförteckningarna. PwC 

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

förvaltningschef på delegation kan besluta om förändringar under 

löpande år.  

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

• PwC rekommenderar kommunen att överväga att införa enhetliga 

attestförteckningar som följer attestreglementet. Kommunen kan också 

överväga om beloppsbegränsningar ska ingå i attestsystemet.  

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

• PwC rekommenderar kommunen att ta fram en blankett som skall 

användas för dokumentation av förändringar av attestbehörigheter 

under löpande år.  

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

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

som möjligt undvika att personal har både rätten att beslutsattestera 

leverantörsfakturor, leverantörsutbetalningar och möjligheten att justera 

i leverantörsregistret.  

Ekonomiavdelningen kommer se över arbetsflöden och behörigheter under 
2018.  

• Utifrån gjorda iakttagelser rekommenderar PwC kommunen att 

dokumentera rutiner avseende hanteringen av leverantörer och 

hantering av leverantörssystemen. Detta inte minst för att göra 

hanteringen mindre personbunden och säkerställa att den sker på ett 

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

• PwC rekommenderar kommunen att dokumentera och formaliserade de 

kontroller av väsentliga processer och funktioner i leverantörssystemen 

som kommunen redan idag genomför. Vidare rekommenderar PwC 

kommunen att överväga om dessa kontroller behöver kompletteras med 

ytterligare kontrollmoment. 

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

• PwC rekommenderar kommunen att ta fram tydliga regler för hur 

representation och resor skall genomföras och vilka krav som finns på 

bokföring av sådana kostnader. Vidare bör kommunen säkerställa att 

denna information blir tillgänglig till den personal som berörs.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 januari 2018.  
  

Madelene Hedström 
Biträdande ekonomichef 

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

Beslutet ska skickas till 
Revisorer 
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 Kommunstyrelsen 
 

 

Svar på revisionsrapport – Riktade statsbidrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar till 
revisorerna och antar det som sitt eget.   

Sammanfattning av ärendet 
På revisorernas uppdrag har PwC granskat hur kommunstyrelsen, kultur- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar med hanteringen av 
statsbidrag. Revisorerna behandlade revisionsrapporten på sitt sammanträde i 
oktober och revisionsrapporten inkom 2017-11-08. Revisorerna önskar svar 
senast 2018-02-15 innehållande en redogörelse för vilka åtgärder som kommer 
vidtas med anledning av granskningen. 

Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen, 
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll avseende arbetet med riktade statsbidrag och EU-bidrag. 

Av missiv till revisionsrapporten framgår att revisorernas sammanfattande 
bedömning och övergripande svar på revisionsfrågan är att kommunstyrelsen, 
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden delvis säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med riktade statsbidrag och EU-
bidrag.  

Revisorerna lämnar följande sammanfattande rekommendationer med 
anledning av granskningsinsatsen. 

1. För att göra hanteringen mer ändamålsenlig, säkerställa rättvisande 
räkenskaper och skapa förutsättningar för stärkt intern kontroll, kring 
statsbidrag och ersättningar, måste nämnderna tillse att arbetet i större 
utsträckning kartläggs, struktureras, systematiseras och att rutiner 
dokumenteras. Ansvariga funktioner främst inom socialnämnden, när 
det gäller moment kopplat till återsökningsbara statsbidrag, behöver 
tydliggöras. För att säkerställa rättvisande räkenskaper är det viktigt att 
återsökta bidrag bokförs i samband med att ansökningar görs. 

2. Då ersättningssystemet för ensamkommande barn ändrades den 1 juli i 
år är det viktigt att samtliga berörda nämnder; dels ser över 
konsekvenserna av förändringarna, vilket socialnämnden bedöms ha 
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gjort, dels anpassar sitt återsökningsarbete och tillhörande rutiner till det 
nya ersättningssystemet. Detta innefattar även eventuellt behov av 
förändring i den beslutade fördelningsmodellen. 

3. För att förtydliga sin delegering bör nämnderna överväga att besluta om 
beloppsgränser för delegaterna i sina delegeringsordningar, avseende 
beslut som rör inköp och medfinansieringar av olika slag. 

4. Granskningen visar att sökbara och återsökningsbara statsbidrag utgör 
en signifikant del av nämndernas intäkter och att ingen av nämnderna 
fastställt en tydlig ordning för hur återrapporteringen av statsbidragen 
ska ske. För att skapa bättre förutsättningarför god intern kontroll är 
detta därför ett utvecklingsområde som även bör beaktas i nämndernas 
internkontrollarbete.  

Bedömning 
Av kommunens årsredovisning för 2016 framgår att statsbidrag är en väsentlig 
del av kommunens intäkter. Beloppet för 2016 uppgår till 79,8 mkr med 
följande fördelning. 

Migrationsverket 58,9 mkr 

Skolverket 8,3 mkr 

Arbetsmarknadsstyrelsen 7,3 mkr 

Socialstyrelsen 3,6 mkr 

Övriga 1,7 mkr 

 

Kommunstyrelsens del av ovanstående statsbidrag, förutom den del som avser 
migrationsverket, berör följande verksamheter. 

Energirådgivning 102 tkr 

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

483 tkr 

Civilt försvar* 92 tkr 

Finskt förvaltningsområde 660 tkr 

Sjökalkning 247 tkr 

*Nytt bidrag från och med 2017 

Utöver ovanstående bidrag ett projekt bedrivits med finansiering från 
tillväxtverket, ”Toppa Laget”, där det bedömda bidraget uppgår till 989 tkr. 
Slutredovisning är gjord men ej ännu behandlats av tillväxtverket. 

Kommentar till rekommendation 1. 

Vad gäller kommunstyrelsens statsbidrag är det många som betalas ut i förskott 
och utan någon form av rekvireringsförfarande. Kommunen kan dock bli 
återbetalningsskyldig om bidragen använts på felaktigt sätt. Dessa statsbidrag 
bokförs när de inkommer. Det bidrag som rekvireras utifrån nedlagda 
kostnader är det som avser Sjökalkning och där delar kommunstyrelse-
förvaltningen revisorernas ståndpunkt att bokföring ska ske i samband med 
ansökan och förvaltningen kommer arbeta för att rutinen ändras under 2018. 

I övrigt är bedömningen att det inte behövs någon ytterligare kartläggning över 
de bidrag som erhålls inom förvaltningen. Ansvariga tjänstemän finns för 
respektive bidrag. 
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Kommentar till rekommendation 2. 

Tanken var att den nya fördelningsmodell kommunstyrelsen beslutade om 2016 
skulle följas upp under 2017. Det har inte gjorts utan uppföljningen kommer 
ske under 2018 och då förhoppningsvis med bättre möjlighet att se effekten av 
hur modellen påverkar ersättningsnivån för olika verksamheter. 

Diskussioner har redan påbörjats inom kommunstyrelseförvaltningen med den 
gemensamma gymnasienämnden om kommande nivåer utifrån både pågående 
verksamhet och tillgängliga resurser. 

Kommentar till rekommendation 3. 

För de befintliga statsbidragen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde är 
kommunstyrelseförvaltningens bedömning att det inte är lämpligt med någon 
beloppsgräns. Att säkerställa att bidragen inkommer och används på avsett sätt 
är av verkställande karaktär och behöver inte tas upp i delegeringsordningen. 
Det är dock viktigt att det sker en avvikelserapportering om bidragen ej erhålls. 

Kommunstyrelseförvaltningen delar dock revisorernas syn på att det kan vara 
bra med någon form av beloppsnivå för tjänstemännen när det gäller 
medverkan i olika projekt. Förvaltningens syn är även att deltagande i vissa 
projekt till och med skall beslutas politiskt.  

Om beslut fattas av tjänstemän under löpande budgetår är det viktigt med en 
fungerande rutin för rapportering till kommunstyrelsen.  

Kommentar till rekommendation 4. 

Återrapportering av ej förbrukade statsbidrag vad gäller flyktingverksamheten 
redovisas minst två gånger per år till kommunstyrelsens arbetsutskott. Denna 
rapportering kan framdels ske till kommunstyrelsen. 

Vad gäller rapportering av de övriga statsbidragen inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde är förvaltningens bedömning att detta kan ske när det sker 
en avvikelse eller när det sker väsentliga förändringar i bidragens storlek. Detta 
gjordes exempelvis när bidraget för energi- och klimatrådgivning mer än 
halverades inför verksamhetsåret 2017. 

 

 

Max Tolf 
Kommun- och ekonomichef 
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1. Sammanfattande bedömning  
Utifrån sin riskanalys för år 2017 har de förtroendevalda revisorerna beslutat att ge PwC i 
uppdrag att genomföra en granskning av hur kommunstyrelsen, kultur- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden arbetar med hantering av statsbidrag. Revisionsfrågan som 
granskningen ska besvara är: 

Har kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämn-
den säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med riktade 
statsbidrag och EU-bidrag? 

I granskningen kan vi konstatera att de största riktade statsbidragen som söks är kopp-
lade till kultur- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. För åter-
kommande statsbidrag bedömer vi att nämnderna i stort har etablerade arbetssätt inklu-
derat ansvariga funktioner. När det gäller dokumentation i form av riktlinjer, rutiner och 
ansvar har socialnämnden några rutiner som berör statsbidragen från Migrationsverket. 
Dessa måste dock revideras och i övrigt saknar nämnderna helt dokumenterade riktlinjer 
och rutiner för hanteringen av statsbidragen, vilket är en brist. Uppföljning av hur sökta 
bidrag nyttjas bedömer vi sker men uppföljningen av att bidrag som avser stora summor 
söks och den interna kontrollen kopplat till det, bedömer vi behöver förbättras. 

Vår sammanfattade bedömning och vårt övergripande svar på revisionsfrå-
gan är att kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och social-
nämnden delvis säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med 
riktade statsbidrag och EU-bidrag. 

Vårt svar på revisionsfrågan konkretiseras i de kontrollmål som berörs i granskningen och 
som i sammanfattad form presenteras nedan. 

Kontrollmål 1, Finns det funktioner/tjänstemän som har ansvar för bevaka, analysera 
behov av och söka riktade statsbidrag och EU-stöd? Kontrollmålet är i stort uppfyllt för 
samtliga nämnder. Inom både kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden bedömer vi att det finns funktioner som har ett uttalat ansvar för att be-
vaka möjliga statsbidrag och hantera ansökan m.m. Det är dock bara inom socialförvalt-
ningen som ansvaret delvis finns dokumenterat. 

Kontrollmål 2, Finns det dokumenterade riktlinjer och rutiner som stödjer arbetet med 
att bevaka, analysera behov av och söka riktade statsbidrag och EU-bidrag? Kontroll-
målet är delvis uppfyllt för socialnämnden och ej uppfyllt för kommunstyrelsen och kul-
tur- och utbildningsnämnden. Det är kultur- och utbildningsnämndens och socialnämn-
dens verksamheter som främst berörs av riktade statsbidrag. Vår bedömning är att det i 
stort finns etablerade arbetssätt inom både styrelsen och nämnderna men det är enbart 
inom socialnämnden som det finns någon form av dokumenterade rutiner, även om dessa 
behöver uppdateras. Vi ser bl.a. brister i rutinerna inom socialförvaltningen för när stats-
bidrag från Migrationsverket bokförs, som grund till rättvisande räkenskaper. För att göra 
hanteringen mer ändamålsenlig, säkerställa rättvisande räkenskaper och för att skapa för-
utsättningar för stärkt intern kontroll, måste nämnderna säkerställa att arbetet kopplat 
till de stora riktade statsbidragen och ersättningarna som helhet kartläggs, struktureras, 
systematiseras och att rutiner dokumenteras.  

KS 234-2017/2



Riktade statsbidrag och EU-bidrag i Degerfors kommun 
 

Oktober 2017     3 av 15 
Revisorerna i Degerfors kommun 
PwC 

 

Kontrollmål 3, Vem avgör vilka bidrag som ska sökas? Kontrollmålet är i stort uppfyllt 
för samtliga nämnder. Bidrag kopplade till överenskommelser och avtal, ligger inom verk-
ställigheten där respektive ansvarig verksamhetschef ansvarar för att statsbidrag söks. 
När det gäller projekt eller nya statsbidrag, tas beslut i normfallet av förvaltningschef eller 
kommunchef, efter dialog med sin ledningsgrupp. Vi noterar att ingen av nämndernas de-
legeringsordningar anger någon beloppsgräns för chefernas delegation, vilket ses som ett 
förbättringsområde för att stärka tydligheten och den interna kontrollen. 

Kontrollmål 4, Vilka bidrag har respektive nämnd sökt under år 2016? Utifrån ett 
övergripande perspektiv är bedömningen att nämnderna i stort söker möjliga statsbidrag 
och ersättningar samt att viktiga statsbidrag från Migrationsverket återsöks. Gransk-
ningen omfattar inte att i detalj kontrollera att samtliga statsbidrag och kostnader nämn-
derna har rätt att söka, har sökts. Grunden för vår bedömning utgår därför främst i från 
nämndernas redovisningar av sökta statsbidrag och ersättningar samt beskrivna arbets-
sätt/rutiner och i hur stor grad dessa finns dokumenterade.  

Kontrollmål 5, Hur följs ansökningar och användningen av bidragen upp av nämn-
derna? Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen har beslutat att följa upp 
den beslutade fördelningsmodellen avseende schablonbidrag under hösten 2017. I övrigt 
sker ingen specifik uppföljning av återsökningsbara statsbidrag. Det sker heller inte i Kul-
tur- och utbildningsnämnden men nämnden får enligt uppgift viss löpande informat-
ion av förvaltningschef. Inte heller Socialnämnden behandlar redovisning av statsbi-
drag som särskilt ärende men får enligt uppgift information om att ansökningar skett och 
hur statsbidragen nyttjas. Nämnden har fått information om och tagit beslut om anpass-
ningar av verksamheten utifrån det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn. 
Ingen av nämnderna har en tydlig ordning för hur statsbidragen ska återrapporteras.  

Utifrån ovanstående bedömningar lämnar vi följande rekommendationer: 
 För att göra hanteringen mer ändamålsenlig, säkerställa rättvisande räkenskaper och 

skapa förutsättningar för stärkt intern kontroll, kring statsbidrag och ersättningar, 
måste nämnderna tillse att arbetet i större utsträckning kartläggs, struktureras, syste-
matiseras och att rutiner dokumenteras. Ansvariga funktioner främst inom social-
nämnden, när det gäller moment kopplat till återsökningsbara statsbidrag, behöver 
tydliggöras. För att säkerställa rättvisande räkenskaper är det viktigt att återsökta bi-
drag bokförs i samband med att ansökningar görs. 

 Då ersättningssystemet för ensamkommande barn ändrades den 1 juli i år är det vik-
tigt att samtliga berörda nämnder; dels ser över konsekvenserna av förändringarna, 
vilket socialnämnden bedöms ha gjort, dels anpassar sitt återsökningsarbete och till-
hörande rutiner till det nya ersättningssystemet. Detta innefattar även eventuellt be-
hov av förändring i den beslutade fördelningsmodellen. 

 För att förtydliga sin delegering bör nämnderna överväga att besluta om beloppsgrän-
ser för delegaterna i sina delegeringsordningar, avseende beslut som rör inköp och 
medfinansieringar av olika slag. 

 Granskningen visar att sökbara och återsökningsbara statsbidrag utgör en signifikant 
del av nämndernas intäkter och att ingen av nämnderna fastställt en tydlig ordning för 
hur återrapporteringen av statsbidragen ska ske. För att skapa bättre förutsättningar 
för god intern kontroll är detta därför ett utvecklingsområde som även bör beaktas i 
nämndernas internkontrollarbete. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Degerfors kommuns verksamhet påverkas i inriktning och prioriteringar av olika former 
av statsbidrag. Statsbidragen är både generella och riktade. Cirka 18 % av kommunernas 
intäkter utgörs av statsbidrag som är både generella och riktade. De generella bidragen ut-
betalas genom den kommunalekonomiska utjämningen och kommunerna kan i stor ut-
sträckning själva välja hur medlen ska användas. De riktade bidragen måste kommunerna 
ofta söka och dessa är endast avsedda för specifika ändamål. De riktade bidragen blir fler 
och det finns runt 40 olika bidrag att söka enbart från Skolverket.  

Genom Sveriges medverkan i EU finns möjligheten för Sveriges kommuner att på olika 
sätt genomföra utvecklingsinsatser med hjälp av medfinansiering från de olika struktur-
fonderna. 

För att kommunen inte ska gå miste om möjligheten att ta del av riktade statsbidrag och 
EU-medel är det viktigt att det finns ansvariga funktioner, riktlinjer och rutiner för att be-
vaka vilka statsbidrag och utlysningar av EU-stöd som går att söka.   

Varje statsbidrag har sitt eget krav på återrapportering eller utvärdering beroende på re-
geringsbeslut eller regleringsbrev. De olika kraven på återrapportering ställer krav på den 
interna redovisningen i kommunen så att intäkter och kostnader kan utgöra underlag för 
uppföljning och intern kontroll. 

Utifrån ovanstående bakgrund och sin riskanalys har de förtroendevalda revisorerna be-
slutat att genomföra en granskning av hur kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur- 
och utbildningsnämnden arbetar med dessa frågor.  

2.2. Syfte, revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att undersöka om det finns ansvariga tjänstemän, system och 
rutiner som i rimlig grad säkerställer att kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämn-
den och socialnämnden bevakar möjligheterna och söker riktade statsbidrag och EU-me-
del som kan underlätta nämndernas utvecklingsarbete och måluppnåelse.  

 Har kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden säker-
ställt tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med riktade statsbidrag och EU-bi-
drag? 

Revisionskriterier 

 Tillämpliga lagar och förordningar avseende flyktingverksamhet, Kommunallagen 
(1991:900), Kommunal redovisningslag (1197:614). 

 Nämndernas reglementen och delegationsordningar samt eventuella riktlinjer och 
rutiner. 
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Kontrollmål 

1. Finns det funktioner/tjänstemän som har ansvar för bevaka, analysera behov av 
och söka riktade statsbidrag och EU-stöd?  

2. Finns det dokumenterade riktlinjer och rutiner som stödjer arbetet med att be-
vaka, analysera behov av och söka riktade statsbidrag och EU-bidrag? 

3. Vem avgör vilka bidrag som ska sökas?  

4. Vilka bidrag har respektive nämnd sökt under år 2016? 

5. Hur följs ansökningar och användningen av bidragen upp av nämnderna? 

2.3. Avgränsning och metod 
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och social-
nämnden med fokus på år 2017. Underlag avseende ansökta bidrag inkluderar även år 
2016.  

Granskningen omfattar de riktlinjer och rutiner som finns för att bevaka, analysera behov 
av, söka och följa upp riktade statsbidrag och EU-bidrag. Ändamålsenligheten avseende 
den ekonomiska redovisningen ingår inte i detalj. 

Genomgång av relevanta styrdokument samt ansökningar av bidrag, beslut och eventuell 
återrapportering. Övergripande kontroll sker mot befintliga statsbidrag från olika myn-
digheter, främst Socialstyrelsen, Skolverket och Migrationsverket. Några stickprov tas för 
verifiering av att redovisade ansökningar har skett. Vidare kommer delegationsordning, 
reglemente att kontrolleras för att kartlägga ev. reglering inom området. 

Intervjuer och avstämning sker med; förvaltningschef, rektor för område Parken samt 
ekonom från kultur- och utbildningsförvaltningen. Från kommunstyrelsens förvaltning 
sker intervju med kommunchef kompletterat med några avstämningar med biträdande 
ekonomichef. Från socialförvaltningen intervjuas förvaltningschefen, ekonomiassistent, 
ekonom och flyktingsamordnare. 

Samtliga intervjuade har haft möjlighet att sakgranska och kommentera ett utkast av rap-
porten. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Finns det funktioner/tjänstemän med ansvar för 
statsbidragen?  

3.1.1. Iakttagelser 
Kommunstyrelsen 
I intervjun framgår att det inte finns någon funktion på kommunledningsnivå som har ett 
formellt ansvar för att bevaka möjliga sökbara statsbidrag. Utgångspunkten är enligt upp-
gift att ansvaret är kopplat till respektive nämnds verksamhetsansvar som specificeras i 
nämndernas reglemente. Utifrån vår kontroll av befintliga riktade statsbidrag jämfört 
med kommunstyrelsens ansvar, innefattar detta statsbidrag som berör; bostäder till äldre 
och ökat bostadsbyggande, energi-, miljö- och klimatinvesteringar. 

Bevakning av statsbidrag anges ske genom inflödet av information från olika myndigheter 
och i de fall informationen rör möjliga statsbidrag, vidarebefordras den till berörd chef.  

När det gäller andra bidrag anges att kommunstyrelseförvaltningen förstärkts med en ut-
vecklingsledare som även stöttar de andra förvaltningarna, (främst socialförvaltningen), i 
deras utvecklingsarbete. I utvecklingsledarens uppdrag ingår bl.a. strategiska frågor rö-
rande kommunens styrmodell och att underlätta kommunens integrationsarbete. Kopplat 
till detta har kommunen sökt och beviljats medel från Tillväxtverket. Projektet bedrivs i 
samarbetet med Degerfors IF och klubbens företagarnätverk. 

Kultur- och utbildningsnämnden 
De intervjuade redogör för att det finns en ansvarsfördelning som dock inte är dokumen-
terad. I stort sett är det respektive verksamhetschef; (rektorer, förskolechefer och kultur-
chef) med stöd av förvaltningsekonom och administrativ chef som bevakar sina områden 
och ansöker om statsbidrag. Förvaltningsekonomen har ett övergripande ansvar för att sä-
kerställa god hantering av statsbidragen från Skolverket.  

Under hösten år 2016 tillsattes en tjänst som ”samordnare för nyanlända”. I tjänsten 
ingick att enligt uppgift att ha bevakning på bidrag utöver de mer vanligt från Skolverket. 
Personen ifråga slutade dock innan sommaren och utifrån ändrade förutsättningar har or-
ganisationen ändrats.  

Det är främst förstelärarna som enligt uppgift ska bevaka möjligheter till att ta del av EU-
medel (projektmedverkan). Hur systematiskt det sker är inte helt klart och det nämns som 
därför ett utvecklingsområde.  

Det finns bidrag som anges vara självklara att söka och andra där viss analys kan behövas. 
Dialog kring statsbidrag anges ske i rektors-/ledningsgruppen. Rektorsgruppen är för-
stärkt med hela ledningen varannan vecka. När det gäller statsbidrag som kan kräva för-
ändring av arbetssätt anges att det är viktigt att en analys av behov och möjligheter till   
genomförande sker och att tänkt utveckling tydligt förankras inom berörd verksamhet. 
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Skoldatateket1 nämns här som ett gott exempel, vilket enligt uppgift möjliggjordes med 
hjälp av statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).    

Socialnämnden 
Liksom inom kultur- och utbildningsförvaltningen anger de intervjuade att varje verksam-
hetschef har ett ansvar att hålla bevakning på eventuella riktade statsbidrag som faller 
inom ramen för deras verksamheter. Detta omfattar då bl.a. ersättningar från Arbetsför-
medlingen, i enlighet med överenskommelse med dem genom t.ex. DUAN2 samt statsbi-
drag från Migrationsverket. Ansvarsfördelningen anges vara uttryckt men inte dokumen-
terad med undantag för några av de återsökningsbara statsbidragen avseende flyktingar 
och nyanlända från Migrationsverket. Här har förvaltningens tidigare flyktingsamordnare 
haft ett tydligt ansvar men i samband med pensionsavgång har ansvaret fördelats. I sam-
band med intervjuerna pågår en informationsöverföring, då återsökningsarbetet kräver 
ingående kunskap i de olika statsbidragen kopplat till flyktingar och nyanlända. 

Bidragen från Migrationsverket berör stora summor, kopplat till kommunens flykting-
mottagande. Det finns enligt uppgift ett samarbete med kultur- och utbildningsförvalt-
ningen, där flyktingsamordnaren stöttat kultur- och utbildningsförvaltningen i återsök-
ningsarbete.  

Bevakning av möjliga EU-bidrag anges som ovan ligga på respektive verksamhetschef 
men även på utvecklingsledaren som delas med kommunstyrelsens förvaltning. Här anges 
att Region Örebro län är en viktig samverkanspartner. Eventuell analys av möjliga stats-
/EU-bidrag sker enligt uppgift inom respektive verksamhet efter dialog i förvaltningsled-
ningen. 

3.1.2. Bedömning 
Kontrollmål 1, Finns det funktioner/tjänstemän som har ansvar för bevaka, analysera 
behov av och söka riktade statsbidrag och EU-stöd? Kontrollmålet är i stort uppfyllt. Vi 
grundar vårt svar i nedanstående bedömningar: 

 Inom både kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
bedömer vi att det finns funktioner som har ett uttalat ansvar för att bevaka och då 
möjlighet finns, ansöka om olika statsbidrag. Det är dock bara inom socialförvalt-
ningen del av detta ansvar finns dokumenterat, vilket visar att det är ett utvecklings-
område. 

 Det är positivt att det tillsatts en utvecklingsledartjänst inom kommunstyrelseförvalt-
ningen, då vi bedömer att det skapar förutsättningar för god samverkan mellan för-
valtningarna avseende nämndernas gemensamma utmaningar. Vi bedömer även att 
det stärker kommunens möjligheter att ta del av externa medel som kan underlätta 
kommunens utvecklingsarbete. 

                                                             
1 Skoldatatek är en kommunövergripande verksamhet med fokus på alternativa lärverktyg och kompensato-
riska hjälpmedel som riktar sig till elever med olika funktionsvariationer. 
2 www.dua.se - Delegationen för unga till arbete verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdoms-

arbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Vi främjar statlig och kommunal samverkan och utveckling av 
nya samverkansformer. Sedan februari 2017 ska Dua även främja fördjupad samverkan om nyanländas eta-
blering på arbetsmarknaden. 
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3.2. Finns riktlinjer och rutiner för arbetet med 
statsbidrag? 

3.2.1. Iakttagelser 
God intern kontroll avseende statsbidrag grundas i tydlighet avseende ansvar för hante-
ringen inom området samt för hur olika moment i ansökningsprocessen ska genomföras. 
Det är därför viktigt att processen och olika viktiga moment i den beskrivs så tydligt som 
möjligt och att återkommande statsbidrag, likt flera av statsbidragen från Migrationsver-
ket, även ingår i dokumenterade rutiner. På detta sätt minskar risken för att kommunen 
missar att söka bidrag kommunen har rätt till eller blir återbetalningsskyldig, samtidigt 
som hanteringen inte blir personberoende. Ansvarig nämnd skapar på detta sätt förutsätt-
ningar för en ändamålsenlig hantering, rättvisande räkenskaper och god intern kontroll.  

I intervjuerna redogörs i stort för etablerade arbetssätt för arbetet med statsbidrag men 
det är bara inom socialnämndens verksamhet som det till viss del tagits fram dokumente-
rade riktlinjer/rutiner eller liknande för hantering av statsbidrag. Socialförvaltningens ru-
tiner omfattar majoriteten av återsökningsbara statsbidrag från Migrationsverket. Bidrag 
kopplat till vård- och omsorgs verksamhet ingår som exempel dock inte och inte heller er-
sättningar från Arbetsförmedlingen kopplat till DUAN.  

I intervjun med tjänstemän från socialförvaltningen redogörs för hur olika steg i återsök-
ningsprocessen3 hanteras, vilket i stort speglar erhållna rutiner. Det framgår dock bl.a. att 
ekonomen inte får information om att en återsökning från Migrationsverket skett vid an-
sökningstillfället. Detta medför att statsbidraget inte bokförs korrekt och är ett exempel 
på en rutin som måste ändras för att nämnden ska kunna säkerställa rättvisande räken-
skaper. I fallet av statsbidrag från Migrationsverket är det extra viktigt då utbetalningar 
kan dröja mer en ett år och det ofta rör sig om relativt mycket pengar. I revisorernas 
granskning av kommunens delårsbokslut för år 2017, konstaterar vi även att fordran på 
Migrationsverket för återsökta kostnader inom vissa verksamheter inte har tagits upp i 
delårsbokslutet.    

Då ersättningsformerna till kommunerna ändras från och med 1 juli 2017, anger de inter-
vjuade att rutinerna håller på att revideras för att anpassas till de nya direktiven4. 

När det gäller arbetet med EU-bidrag finns det heller inget dokumenterat utan bevakning 
sker löpande och som ovan nämnt är information från Region Örebro län viktig i sam-
manhanget. Eventuella ansökningar hanteras i samband med att en ansökan eller medfi-
nansiering aktualiseras.  

                                                             
3 Med återsökningsprocessen avses bl.a. 1, att ha kontroll på vilka personer kommunen ansvarar för och där-
till uppkomna kostnader, 2, Vilka bidrag som finns att söka, 3 att ansökningar sker och registreras på korrekt 
sätt, 4, att statsbidragen bokförs på korrekt sätt 5, att det finns kontroll på genomförda ansökningar och 6, att 
kommunen får statsbidragen och fördelas till rätt verksamheter. 
4 Regeringen beslutade den 9 mars 2017 om nya ersättningsformer för kommunernas mottagande och om-

händertagande av ensamkommande barn och unga. 
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3.2.2. Bedömning 
Kontrollmål 2, Finns det dokumenterade riktlinjer och rutiner som stödjer arbetet med 
att bevaka, analysera behov av och söka riktade statsbidrag och EU-bidrag? Kontroll-
målet är delvis uppfyllt för socialnämnden och ej uppfyllt för kommunstyrelsen och kul-
tur- och utbildningsnämnden. Vi grundar vårt svar i nedanstående bedömningar: 

 Utifrån hur verksamheterna är organiserade i kommunen framgår att det är kultur- 
och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter som främst berörs av 
riktade statsbidrag. Vår bedömning är att det finns etablerade arbetssätt för hantering 
av statsbidrag inom både styrelsen och nämnderna men det är enbart inom social-
nämnden det finns någon form av dokumenterade rutiner. Dessa inkluderar dock inte 
de bokföringsmässiga moment som måste genomföras för att redovisningen ska bli 
rättvisande, vilket är en tydlig brist. 

 För att göra hanteringen mer ändamålsenlig, säkerställa rättvisande räkenskaper och 
för att skapa förutsättningar för stärkt intern kontroll, måste nämnderna tillse att ar-
betet kopplat till de stora riktade statsbidragen och ersättningarna som helhet kart-
läggs, struktureras, systematiseras och att rutiner dokumenteras. Arbetet måste inklu-
dera samtliga moment i sökprocesserna och särskilt när det gäller statsbidrag från Mi-
grationsverket. 

 Då ersättningssystemet för ensamkommande barn ändrades den 1 juli i år är det 
mycket viktigt att nämnderna ser över konsekvenserna av förändringen och anpassar 
sitt återsökningsarbete och tillhörande rutiner till det nya ersättningssystemet.  

3.3. Vem avgör vilka bidrag som ska sökas?  
3.3.1. Iakttagelser 
Inom kommunstyrelseförvaltningen anges att flera statsbidrag grundas i överens-
kommelser eller avtal, där statsbidraget är kopplat till en motprestation från kommunen 
som ansvarig myndighet följer upp som grund till att statsbidrag ska utbetalas. Detta gäl-
ler t.ex. statsbidrag för finskt förvaltningsområde (Länsstyrelsen i Stockholms län) och 
kommunens krishanteringsarbete, (Länsstyrelsen Örebro län åt MSB). Dessa typer av 
statsbidrag ansvarar enligt uppgift respektive ansvarig tjänsteman för att hantera och ses 
som ren verkställighet.  

När det gäller statsbidrag eller EU-bidrag som inte direkt är kopplade till den löpande 
verksamheten, nämns några projekt kommunen är engagerade i. 5 Ansökan och beslut om 
medfinansiering av dessa har enligt uppgift tagits av kommunchef. 

De intervjuade på kultur- och utbildningsförvaltningen anger att det finns många 
olika riktade statsbidrag inom nämndens verksamhetsområde och Skolverket kan löpande 
utannonsera nya. Det är därför viktigt med löpande omvärldsbevakning och analys av 
statsbidragen som grund till att ta ställning om en ansökan ska göras. Diskussion sker 

                                                             
5 Exempel som ges är; 1, projektet "All in!" är ett socialfondsprojekt med Hällefors kommuns som huvudman. 
Det syftar till att hitta nya lösningar och samverkansformer för att öppna upp nya vägar till arbetsmarknaden 
för att i sin tur öka integrationen och minska utanförskapet. 2, I projektet Toppa laget ska det genereras en 
modell och i samverkan med Degerfors IF skapa fler arbetstillfällen i det lokala näringslivet för att få ut ensam-
kommande ungdomar i arbete. Projektet genomförs med stöd från Tillväxtverket. 
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som ovan angetts i rektors/ledningsgrupp om behov och förutsättningar för att ta del av 
statsbidraget men de intervjuade understryker även vikten av analys och förankring med 
de som kan bli berörda av de motprestationer som kan ofta finns kopplade till ett statsbi-
drag. Här berörs enligt uppgift kriterier kring att statsbidragen ska bidra till:  

 projekt som kan ”leva vidare” i ordinarie verksamhet 
 verksamhetsutveckling för bredden 
 ökad måluppnåelse 
 att inte leda till för många olika projekt och betungande administration 

I slutänden är det enligt uppgift förvaltningschef som tar beslut om statsbidrag från Skol-
verket eller andra liknande statsbidrag inom nämndens verksamhetsområde ska sökas. 
När det gäller återsökningsbara statsbidrag från Migrationsverket, anges att dessa vara 
kopplade till respektive berörd verksamhet och där respektive ansvarig tjänsteman ansva-
rar för att löpande återsökningar sker. Detta ses som ren verkställighet även om förvalt-
ningschef skriver under ansökan kopplat till de kostnader nämnden haft. 

I intervjun med tjänstemännen från socialförvaltningen, anges som ovan nämnt att det 
är vissa funktioner som ansvarar för återsökning av statsbidrag från Migrationsverket. 
Övriga statsbidrag/ersättningar bl.a. från Arbetsförmedlingen eller Socialstyrelsen ansva-
rar respektive verksamhetschef för att söka. Detta faller som helhet inom ramen för verk-
ställigheten.  

Nya bidragsmöjligheter eller deltagande i t.ex. socialfondsprojekt diskuteras enligt uppgift 
alltid i ledningsgruppen. Även inom socialförvaltningen sker en analys/dialog, där ett 
grundkriterium för en ansökan/projektmedfinansiering, är att bidraget eller projektet ska 
svara mot tydliga behov som finns inom kommunen. När det gäller projekt ska det också 
finnas en möjlighet till att projektet ska berika verksamheten och stärka måluppnåelsen. I 
de fall som nämns i stycket, fattar förvaltningschef slutligt beslut efter dialog i lednings-
grupp eller om så krävs kommunchef.   

Övrig iakttagelse 
Vid kontroll av styrelsens och nämndernas delegeringsordningar framgår att det inte 
anges några beloppsnivåer avseende olika funktioners/delegaters beslutsrätt, med undan-
tag av ekonomichefs rätt att besluta om besluta om att bevilja eller avslå ansökningar om 
bidrag till föreningar. Kopplat till eventuella beslut om medfinansieringar av projekt men 
även andra beslut som berör kommunens resurser exempelvis inköp, stärks tydligheten, 
tryggheten och därmed grunden för god intern kontroll om delegatens rätt att besluta 
även anges i belopp. Styrelsen och nämnderna bör därför se över vilka områden i delege-
ringsordningen detta kan vara relevant och ange beloppsgränser för delegaternas besluts-
rätt.  

3.3.2. Bedömning 
Kontrollmål 3, Vem avgör vilka bidrag som ska sökas? Kontrollmålet är i stort upp-
fyllt. Vi grundar vårt svar i nedanstående bedömningar: 

 Bidrag kopplade till överenskommelser och avtal ligger verkställigheten där respektive 
ansvarig verksamhetschef ansvara för att statsbidrag söks. När det gäller projekt eller 
nya statsbidrag, tas beslut i normfallet av förvaltningschef eller kommunchef, efter di-
alog med sin ledningsgrupp. I de fall det rör projekt och medfinansiering i form av 
kronor eller arbetstid tas beslut enligt uppgift beslut även här av förvaltningschef eller 
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kommunchef. Ingen av nämndernas delegeringsordningar anger dock någon belopps-
gräns för chefernas rätt att besluta. 

 Statsbidragen är i de flesta fall kopplade till en tydlig motprestation som ska redovisas. 
I de fall det rör de återsökningar har prestationen, som innebär en kostnad för kom-
munen, redan genomförts och det är därför extra viktigt att ansvarig nämnd säkerstäl-
ler att det är tydligt att de återsöks, för att kommunen inte ska missa ersättningar eller 
bli återbetalningsskyldig. 

3.4. Vilka bidrag har respektive nämnd sökt? 
För att verifiera inom vilka områden återsökning skett inom förvaltningarna har vi begärt 
redovisning av sökta statsbidrag för år 2016 och 2017. (Sammanställningen gör inte an-
språk på att ge en fullständig bild av nämndernas totala intäkter från berörda myndig-
heter under perioden). 

3.4.1. Iakttagelser 
Övergripande och kommunstyrelsen 
Som underlag till granskningen har vi erhållit följande redovisning av fördelningen av rik-
tade statsbidrag från respektive myndighet och per nämnd. Statsbidrag på övergripande 
nivå presenteras nedan. 

 

I redovisningen framgår att det är socialnämnden som erhåller mest statsbidrag, vilket 
främst är kopplat till mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och återsökta kostna-
der från Migrationsverket. Statsbidragen från Migrationsverket innehåller delar som inte 
behöver återsöka utan betalas ut till mottagande kommun ändå6; 1, Grundersättning för 
nyanlända personer med uppehållstillstånd, utifrån överenskommelser med Länsstyrel-
sen, samt 2, Schablonersättning - Ersättning avseende etablering och introduktion för ny-
anlända personer. Den relativt stora posten hos kommunstyrelsen relaterat till att de 
själva inte bedriver operativ verksamhet kopplat till flyktingverksamhet, avser främst er-
sättningar till de gemensamma nämnderna; överförmyndarnämnden och gymnasienämn-
den, för ökade kostnader. Dessa statsbidrag återsöks inte av kommunstyrelsen men däre-
mot fördelas de av kommunstyrelsen. 

                                                             
6 Schablonersättningen betalas ut under en 24 månader och styrs av var individen är folkbokförd. 
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För att kommunen som helhet och för att nämnderna som arbetar med mottagande och 
integration ska ges goda förutsättningar till planering och hushållning med statsbidragen, 
är det viktigt att det tas beslut om hur statsbidragen ska fördelas. Detta gäller även de ex-
tra statsbidrag som beslutades av regeringen under hösten år 2015 och som avsåg del av 
år 2015 och år 2016. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om en modell för fördel-
ningen för flyktingverksamheten och kommunfullmäktige om det extra statsbidraget på 
11 300 tkr i december 2016. En viktig grund som lyfts fram som del i besluten är att för-
delningen av ersättning för mottagande av nyanlända ska utgå i från principen att ersätt-
ning ska utgå till de verksamheter där kostnader uppstår. Övriga statsbidrag avser bl.a. er-
sättning för att kommunen är finskt förvaltningsområde, för krishanteringsarbetet samt 
för kalkning. I intervjuerna anger samtliga att de anser att det är positivt att det tagits be-
slut om en fördelningsmodell samt att fördelningen i stort är bra. I beslutet av modellen 
anges att modellen ska följas upp och återrapporteras till kommunstyrelsen senast hösten 
2017. 

I kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning, (se bilaga 1), framgår att det 
finns många olika statsbidrag som berör kultur- och utbildningsnämndens verksamhets-
områden. I intervjuerna anges att statsbidragen från Skolverket (som utgör majoriteten av 
bidragen) hanteras via en webbportal, vilket underlättar administrationen. Detta är att 
jämföra med ansökningarna från Migrationsverket som kräver en betydligt större ar-
betsinsats, då flera av bidragen är kopplade till individerna.  

I granskningen har en avstämning av förvaltningens redovisning gjorts mot olika riktade 
statsbidrag förvaltningen kan söka för att kontrollera vilka bidrag som sökts.7 Avstäm-
ningen kompletterades även av stickprov för att verifiera att ansökningar gjorts från Mi-
grationsverket och Skolverket. Kontrollen visar att det finns flera bidrag som förvalt-
ningen inte sökt, främst från Skolverket. Vid genomgången av dessa i samband med inter-
vjun, anges följande orsaker i majoriteten av fallen;  

 Avser bidrag som har värderats men inte haft direkt koppling till pågående verk-
samhet eller vid tillfället för ansökan inte ansetts vara relevant - exempelvis bidrag 
för Sciencecenter, entreprenörskap och ämneslärarorganisationer. 

 Bidraget har sökts av annan förvaltning - Finskt förvaltningsområde. 

 Bidrag har sökts men ej beviljats - Särskilda insatser i skolan. 

I redovisningen vi erhållit från kultur- och utbildningsförvaltningen har även sökta stats-
bidrag för år 2017 redovisats och vi kan konstatera att det i stort sett är samma bidrag som 
sökts med utgångspunkt i Skolverkets bidrag. Vi ser även att nämndens statsbidragsintäk-
ter år 2017 kommer att öka signifikant, vilket enligt redovisningen främst beror på; lågsta-
diesatsningen under år 2017 samt sökta bidrag för asylsökande elever, musikskoleverk-
samhet och olika personalförstärkningar.  

Socialnämnden är kommunens största mottagare av de riktade statsbidragen, där den 
största delen, som framgår ovan, utgörs av bidragen från Migrationsverket. Vilka bidrag 
som sökts som helhet framgår av socialförvaltningens redovisning i bilaga 2.  

                                                             
7 Berörda myndigheter är Skolverket, Migrationsverket, Statens konstråd och Myndigheten för ungdomsfrå-

gor- och civilsamhällesfrågor. 
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De många återsökningsbara statsbidragen från Migrationsverket kräver som ovan angivet 
ett strukturerat och systematiskt arbete, för att nämnden ska säkerställa att återsöknings-
bara kostnader ersätts. Statsbidragen från Socialstyrelsen och ersättningarna från Arbets-
förmedlingen anges vara lättare att hantera då det här finns ett mer utvecklat systemstöd.  

För att få en bild av vilka bidrag som sökts från Migrationsverket genomfördes en avstäm-
ning av samtliga återsökningsbara bidrag i samband med intervjuerna. Genomgången 
kompletterades även av stickprov för att verifiera att ansökningar gjorts. Vi har också 
stämt av statsbidrag från Socialstyrelsen och ersättningar från Arbetsförmedlingen gente-
mot förvaltningens redovisning.  

Vid genomgången framgår att det finns flera olika bidrag som inte sökts från Migrations-
verket. Den enkla anledningen till detta, anger de intervjuade är att nämnden inte haft 
några kostnader inom dessa områden. 

När det gäller ersättningar i från Socialstyrelsen framgår att socialförvaltningen sökt de 
flesta av de tillgängliga statsbidragen. De som ej sökts har enligt uppgift ej ansetts vara 
nödvändiga relaterat till pågående verksamhet. Vid kontroll av ersättningar från Arbets-
förmedlingen framgår att majoriteten av ersättningarna sökts. Många ersättningar är 
kopplade till vilka behov den som är inskriven hos Arbetsförmedlingen har. Kommunen är 
som ovan nämnt med i några projekt som delfinansieras av Socialfonden och Tillväxtver-
ket.  

3.4.2. Bedömning 
Kontrollmål 4, Vilka bidrag har respektive nämnd sökt under år 2016? Utifrån ett 
övergripande perspektiv är bedömningen att nämnderna i stort söker möjliga statsbidrag 
och ersättningar samt att viktiga statsbidrag från Migrationsverket återsöks. 

 Granskningen omfattar inte att i detalj kontrollera att samtliga kostnader nämnderna 
har rätt att återsöka har återsökts, då det skulle kräva en total genomgång av samtliga 
personer inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt asylsökande och nyanlända 
personer kommunen ansvarar för, avseende ålder-, migrations- och hälsostatus. Grun-
den för vår bedömning utgår därför främst i från nämndernas redovisningar av sökta 
statsbidrag och ersättningar samt beskrivna arbetssätt/rutiner och i hur stor grad 
dessa finns dokumenterade. Som vi berört i stycke 3.2.2 behöver nämnderna säker-
ställa en tydlig struktur, systematik och att rutiner dokumenteras avseende arbetet 
med statsbidrag och ersättningar.  

 Det är positivt att det tagits beslut om en fördelningsmodell avseende schablonbidra-
get från Migrationsverket samt om en fördelning av det extra statsbidraget som beslu-
tades av regeringen hösten 2015.  

3.5. Hur följs ansökningar och användningen av bi-
dragen upp av nämnderna? 

3.5.1. Iakttagelser 
Som ovan angivet har kommunstyrelsen beslutat att det under hösten 2017 ska göras 
en uppföljning av modellen kopplat till fördelning av schablonbidrag, från Migrationsver-
ket. Styrelsen har enligt uppgift även fått information om utbetalningar från de extra stat-
liga medlen för flyktingsituationen 2015-2016.  
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När det gäller övriga statsbidrag och projekt anges att styrelsen får viss information bl.a. 
rörande krishantering och Finskt förvaltningsområde. Styrelsen har dock inte begärt nå-
gon systematisk uppföljning av återsökningsbara statsbidrag och andra ersättningar, vil-
ket även återspeglar sig i vår kontroll av styrelsens protokoll för år 20178. En samman-
ställning av intäkterna avseende statsbidrag presenteras i kommunens årsredovisning. 

I intervjun framgår att kultur- och utbildningsnämnden inte har begärt någon syste-
matisk uppföljning av att statsbidrag söks och hanteringen av dessa, vilket även framgår 
vid vår kontroll av nämndens protokoll för år 2017, då detta inte berörs.  Nämnden får en-
ligt uppgift viss information om verksamhet kopplat till statsbidragen i kvalitetsredovis-
ning samt som en del av budgetprocessen i februari, då rektorerna redogör för sina verk-
samheter på nämndssammanträde. Information ges enligt uppgift även muntligt under 
förvaltningschefens information till nämnden på sammanträdena.  

Socialnämnden 
Tjänstemännen redogör för att ansökningar av olika statsbidrag rapporteras till nämnden. 
Utöver detta sker även delrapporteringar av projekt nämnden berörs av. Nämnden anges 
vara intresserade och information avseende statsbidragen efterfrågas. I nämndes proto-
koll framgår att återrapportering av projekt sker och att statsbidrag till viss del berörs i 
budget och delårsredovisningen. 

I intervjuerna anges även att nämnden har fått redovisat konsekvenserna av det nya stats-
bidragssystemet. I budgetarbetet hösten 2016 anges att det nya systemet gicks igenom och 
att förvaltningen fick ett uppdrag att återkomma med en planering av hur verksamheten 
skulle anpassas. Utifrån ändrade förutsättningar har nämnden under våren bl.a. beslutat 
att stänga ett tillfälligt HVB-hem samt bygga ut stödboendeplatser. 

Övrig iakttagelse 
Ingen av nämnderna inkluderar statsbidragen i sin internkontrollplan för år 2017. 

3.5.2. Bedömning 
Kontrollmål 5, Hur följs ansökningar och användningen av bidragen upp av nämn-
derna? Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi grundar vårt svar i nedanstående bedöm-
ningar. 

 Kommunstyrelsen har beslutat att följa upp den beslutade modellen avseende 
schablonbidrag under hösten 2017, vilket i sig är positivt. I övrigt bedömer vi inte att 
styrelsen behandlar redovisningen av statsbidragen som ett särskilt ärende utan det 
ingår som en del av den samlade redovisning nämnden får. Styrelsen har inte begärt 
in någon särskild redovisning av återsökningsbara statsbidrag och ersättningar från 
kultur- och utbildningsnämnden eller socialnämnden inom ramen för sin uppsikts-
plikt.  

 Kultur- och utbildningsnämnden behandlar inte redovisning av statsbidrag som 
särskilt ärende. Nämnden bedöms i stort löpande få information om hur statsbidragen 
nyttjas, genom; information från förvaltningschefen, rektors redovisning samt kvali-
tets-, delårs och årsredovisning.  

                                                             
8 Kontroll av protokoll fram till och med september. 
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 Socialnämnden behandlar inte redovisning av statsbidrag som särskilt ärende men 
får enligt uppgift information om att ansökningar skett. I nämndens protokoll framgår 
att detta sker för projekt men inte när det gäller ansökningar till Migrationsverket och 
Arbetsförmedlingen. En tydlig uppföljning av återsökningarna från Migrationsverket 
är extra viktig, då det kan ta över ett år innan beslut tas och pengarna betalas ut. Vi be-
dömer att nämnden i stort följer upp hur statsbidragen nyttjas löpande genom de 
verksamhetsredovisningar nämnden får muntligt från chefer och i dokumenterad 
form. Vi bedömer även att nämnden har fått information om det nya ersättningssyste-
met för ensamkommande barn. Nämnden har bl.a. utifrån detta beslutat om anpass-
ningar av verksamheten. 

 Granskningen visar att sökbara och återsökningsbara statsbidrag utgör en signifikant 
del av nämndernas intäkter. Vi kan i granskningen inte se att kommunstyrelsen eller 
någon av nämnderna fastställt en tydlig ordning för hur återrapporteringen av detta 
ska ske. För att skapa bättre förutsättningar för god intern kontroll bedömer vi därför 
att det är ett utvecklingsområde. 

 Vi bedömer att socialnämnden blivit informerade om det nya ersättningssystemet för 
ensamkommande barn. Då detta berör hela kommunen är det viktigt att samtliga 
berörda nämnder får en bild av konsekvenserna och att behov av eventuella 
anpassningar av kommunens fördelningsmodell, redovisas i samband med 
kommunstyrelsens beslutade uppföljning av fördelningsmodellen under hösten 2017. 

 Då statsbidragen omfattar stora summor och hanteringen, främst av statsbidragen 
från Migrationsverket, har visat sig vara komplicerat, är det viktigt att nämnderna 
beaktar statsbidragen i sitt internkontrollarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-10-03   

Maria Jäger  Peter Aschberg 

Uppdragsledare 
 

 Projektledare 
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Bilaga 1, Redovisade statsbidrag från kultur- och utbildningsförvaltningen 
år 2016 och fram till och med maj 2017. 

Sökta bidrag 2016 VT  

Sökt 

2016 HT 

Sökt 

2017 VT 

Sökt 

2017 HT 

Sökt 

Omsorg på obekväm tid Ja Ja Ja Ja 

Lärarlyftet II Ja Ja 
 

 

Lovskola 
 

Ja 
 

Ja 

Matematiklyftet Ja  
 

 

Specialped elevhälsan 
 

 Ja  

Skapande skola Ja  Ja Ja 

Kulturrådspeng bibliotek 
 

Ja 
 

 

Kvalitetssäkrande 
åtgärder 

Ja Ja Ja Ja 

Läxhjälp Ja Ja Ja Ja 

Läslyftet Ja  
 

Ja 

Karriärtjänster Ja Ja 
 

Ja 

Mindre barngrupper 
förskola 

Ja Ja Ja Ja 

Lågstadiesatsning Ja Ja Ja Ja 

Fritidshemssatsning 
 

Ja Ja Ja 

Lärarlönelyftet 
 

Ja Ja  

Asylsökande elever Ja Ja Ja  

Samordnare för 
nyanlända 

 
Ja 

 
Ja 

Personalförstärkn. 
Skolbibliotek 

 
Ja Ja  

KS 234-2017/2



Sökt bidrag 2016 VT  

Sökt 

2016 HT 

Sökt 

2017 VT 

Sökt 

2017 HT 

Sökt 

Musikskoleverksamhet 
 

 Ja  

Personalförstärkn. 
Elevhälsa 

Ja, Helår  Ja, Helår  

Specialped för lärande 
 

 Ja  

Läslyftet i förskolan 
 

 
 

Ja 

Sommarlovsaktiviteter 
MUCF 

Socialförv, 
sökte 

 Ja  

Total för året 6 574 905 11 681 721 
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Bilaga 2, Redovisade statsbidrag från socialförvaltningen år 2016 och 2017 
fram till och med maj 2017. 

Sökt bidrag – 
Migrationsverket och 
Länstyrelsen 

2016 2017 

Kommunövergripande - 
Nyanlända med 
uppehållstillstånd. 

Ja – flera av dessa bidrag har sökts; 
kostnader för tomhyror och ersättningar för 
vissa särskilda kostnader för kvotflyktingar. 
Under året har även medel för ökad 
beredskap, mottagningskapacitet och 
regional samverkan, från Länsstyrelsen 
sökts. 

Inget har, vid 
intervjutillfället, sökts inom 
området för år 2017.  

Individ- & familjeomsorg, 
barn & unga, 
Ensamkommande barn 

Ja, flera av bidragen inom området har 
sökts, exempelvis, för placeringar av 
asylsökande i HVB- och familjehem, 
kostnader för God man och 
utredningskostnader. Placeringar inom och 
utom överenskommelse med Länsstyrelsen 
för asylsökande barn och barn med 
uppehållstillstånd. 

Dessa bidrag har även sökts 
under år 2017. 

Ekonomiskt bistånd Ja, till personer som saknar full 
etableringsersättning. 

Under året har bidrag sökts 
för försörjningsstöd för 
ungdomar i eget boende. 

Statsbidrag från andra 
myndigheter – främst 
Arbetsförmedlingen och 
Socialstyrelsen. 

2016 2017 

Kompetensutveckling 
inom sociala barn och 
ungdomsvården 

Ja Nej. Ej sökbart 2017 

Stärkt bemanning inom 
sociala barn och 
ungdomsvården 

Ja Ja 

Kunskapssatsning för 
baspersonal i äldre och 
funktionshinderomsorgen 

Ja Nej. Ej sökbart 2017 

Utvecklingsmedel för att 
kvalitetsutveckla arbetet 
med våld i nära relationer 

Ja Ja 
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Statsbidrag från andra 
myndigheter – främst 
Arbetsförmedlingen och 
Socialstyrelsen. 

2016 2017 

Stimulansmedel ökad 
bemanning inom 
äldreomsorgen 

Ja Ja 

 

Stimulansmedel psykisk 
ohälsa 

Ja Ja 

Sommarlovsaktiviteter Ja Kultur- och utbildnings-
förvaltningen ansvarar. 

EU -projekt All in Nej Ja, medsökande kommun 
till Hällefors kommun. 

OSA-anställningar Ja Ja 

Trygghetsanställningar Ja Ja 

SAS - särskilt 
anställningsstöd 

Ja Ja 

F-SAS Förstärkt särskilt 
anställningsstöd 

Ja Ja 

Nystartsjobb Ja Ja 

Lönebidrag Ja Ja 

Utvecklingsanställningar Ja Ja  

Extra tjänster Ja Ja 

Traineejobb Nej Ja, ny anställningsform för 
året. 

FAS 3 Ja Ja 

Arbetspraktik Ja Ja 

ATH - praktik inom 
etableringen 

Ja Ja 

Yrkeskompetens-
bedömningar 

Ja Ja 

 

KS 234-2017/2





 

 

 

Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se 
E-post 

kommun@degerfors.se 
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 

Degerfors kommun 
693 80 Degerfors 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Herrgårdsgatan 37, Degerfors 

Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

 

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

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-01-15 
Diarienummer 

KS 10-2018/1 

 

 
 

 

 

 

 
Region Örebro län 
Region Värmland 

 

Förslag avseende kollektivtrafikutveckling i stråket 

Karlstad-Örebro 

Bakgrund 

Degerfors kommun ingår i E18-gruppen. E18-gruppen är ett mellankommunalt 

samarbete med fokus på transportinfrastruktur och trafikeringsfrågor i stråket 

Örebro-Karlstad. Medlemmar är kommunerna Karlstad, Kristinehamn, 

Karlskoga, Degerfors, Lekeberg och Örebro. Enligt E18-gruppens 

verksamhetsplan och aktivitetsplanering ska ett samlat gemensamt förslag tas 

fram för hur man på kort till lång sikt skulle vilja se en kollektivtrafikutveckling 

för både buss och tåg i stråket Örebro-Karlstad. Behovet av denna utveckling 

är identifierad tillsammans med bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB och är sedermera 

identifierat som en föreslagen åtgärd i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Oslo-

Stockholm.  

 

Degerfors kommun har under 2017 tillsammans med övriga kommuner i E18-

gruppen arbetet fram ett förslag i form av rapporten ”Utveckling av 

kollektivtrafik i stråket Karlstad-Örebro”. Representanter från regionerna har 

deltagit som referensgrupp/kunskapsstöd under vid framtagandet av 

kommunernas förslag. Syftet med detta gemensamt framtagna förslag är att det 

ska fungera som ett underlag för regionernas fortsatta 

kollektivtrafikutvecklingsarbete. E18-gruppen vill med detta brev 

uppmärksamma regionerna på de förslag som rapporten innehåller samt öppna 

för en fortsatt samverkan i dessa frågor.  

Förslag 

Kommunerna Karlstad, Kristinehamn, Degerfors, Karlskoga, Lekeberg och 

Örebro är överens om följande prioriteringar och åtgärder: 

Övergripande inriktning 

 Arbeta för ökad regionförstoring och för att ytterligare 
integrera arbetsmarknadsregionerna i stråket. Ett av 
verktygen för detta är att redan nu utveckla 
kollektivtrafiken i stråket för stärka regionförstoringen 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-01-15 
Diarienummer 

KS 10-2018/1 
Sida 

2(3) 

 

 

samt att ytterligare motivera investeringen med en 
snabbförbindelse mellan Stockholm och Oslo.  

 Ökad samordning mellan Region Värmland och Region 
Örebro län för att underlätta satsningar som berör båda 
länen.  

 På kort sikt föreslår vi att linje 500 utvecklas genom att 
trafiken blir genomgående från Örebro till Karlstad 
utan byte och att utbudet på den Värmlandssidan ökar 
och blir lik trafikeringen på Örebrosidan. Denna 
utveckling bör också uppmärksammas i en kraftfull 
samlad marknadsföring av linjen.  

 Utvecklingsmöjligheterna för tågtrafiken är svår att 
förutse på grund av bristande kapacitet och ökande 
trafik på Värmlandsbanan. Tidigare förslag, beslutade 
åtgärder och pågående investeringar på hela 
Värmlandsbanan mellan bör därför genomföras 
skyndsamt. Kapacitetshöjande åtgärder på 
Värmlandsbanan mellan Karlstad och Laxå, på kort 
och mellanlång sikt, motverkar inte möjligheterna att få 
tillstånd en snabbförbindelse mellan Stockholm och 
Oslo.   

 I det längre perspektivet, med målår 2035-2040, vill vi 
se åtgärder för snabbare och genare förbindelser i 
stråket Oslo – Stockholm, där restiden med tåg bör 
komma ner under tre timmar. 

Buss – linje 500, turtäthet – antal byten – antal stopp 

 Genomgående trafik var 30:e minut mellan Örebro och 
Karlstad. Avskaffa byte av buss i Karlskoga. 

 Intensifierad marknadsföring för att uppmärksamma 
utvecklingen. 

 Genomgående 15-minuterstrafik i maxperioder, vilket 
motsvarar en fördubbling av trafiken på 
Värmlandssidan (och varannan tur på Örebrosidan).  

 Reducerat antalet stopp på Värmlandssidan samt 
utvecklade omstigningsplatser - tydliga noder för 
omstigning. Samordnade trafiklösningar för 
matartrafik, flexbuss, lokalbuss, tåg, bil och cykel. 
Exempelvis vid Välsviken (Karlstad) och Sandviken 
(Karlskoga). 

 I Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Stockholm-Oslo 
pekar Trafikverket på behovet av genomgående 
busstrafik mellan Karlstad-Örebro. Trafikverket önskar 
därför att i mars 20017 teckna avsiktsförklaringar med 
de ansvariga parterna för de åtgärder i 
åtgärdsvalsstudien som ligger utanför Trafikverkets 
egna mandat. E18-gruppen uppmanar därmed 
regionerna att skyndsamt diskutera en sådan 
avsiktsförklaring med Trafikverket och kommunerna i 
E18-gruppen. 
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Tåg - inriktning kort sikt 

 Verka för kapacitetshöjande åtgärder på 
Värmlandsbanan. 

 Vänd linje 70 i Degerfors istället för Kristinehamn för 
att integrera Degerfors ytterligare i Karlstads och 
Kristinehamns arbetsmarknader.  

 Samordna trafik med andra operatörer för att få fler tåg 
till Karlstad C respektive Örebro C/ Hallsberg - till 
exempel Mälab och Västtrafik. 

Marknadsåtgärder 

E18-gruppen ser också att flera mindre initiativ och åtgärder genomförs i 

närtid, exempelvis gemensam reseplanerare, så att resenärer kan söka sin 

länsöverskridande resa i en och samma sökmotor.  

Likaså bör taxor och biljettsystem samordnas ytterligare. De inspel vi fått från 

resenärer visar också att det går att utveckla realtidsinfo, till exempel 

störningsinfo direkt i telefon. 

Fortsatt process 

I samband med detta brev redovisar Degerfors kommun, tillsammans med 

övriga kommuner i E18-gruppen, sin syn på hur en utvecklad kollektivtrafik 

kan bidra till en ökad regionförstoring samt ytterligare motivera en investering i 

en förbättrad järnväg mellan Stockholm och Oslo. Kommunen och E18-

gruppens övriga kommuner önskar en fortsatt dialog om regionernas och 

kommunernas möjligheter att genomföra kommunernas gemensamma förslag. 

E18-gruppens kontaktperson i detta ärende är Kalle Alexandersson 

(planeringschef på Kristinehamns kommun) som är kansliansvarig tjänsteman 

för E18-gruppen. 

 

Peter Pedersen 

Kommunstyrelsens ordförande 

Maria Eriksson 

Biträdande kommunchef  
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 Kommunstyrelsen 

 

Förslag avseende kollektivtrafikutveckling i stråket 
Karlstad-Örebro 

Förslag till beslut 
Skrivelsen ”Förslag avseende kollektivtrafikutveckling i stråket Karlstad-
Örebro” skickas till Region Örebro län och Region Värmland.   

Sammanfattning av ärendet 
Degerfors kommun ingår i E18-gruppen. E18-gruppen är ett mellankommunalt 
samarbete med fokus på transportinfrastruktur och trafikeringsfrågor i stråket 
Örebro-Karlstad. Medlemmar är kommunerna Karlstad, Kristinehamn, 
Karlskoga, Degerfors, Lekeberg och Örebro. Enligt E18-gruppens 
verksamhetsplan och aktivitetsplanering ska ett samlat gemensamt förslag tas 
fram för hur man på kort till lång sikt skulle vilja se en kollektivtrafikutveckling 
för både buss och tåg i stråket Örebro-Karlstad. Behovet av denna utveckling 
är identifierad tillsammans med bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB och är sedermera 
identifierat som en föreslagen åtgärd i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Oslo-
Stockholm.  

Degerfors kommun har under 2017 tillsammans med övriga kommuner i E18-
gruppen arbetet fram ett förslag i form av rapporten ”Utveckling av 
kollektivtrafik i stråket Karlstad-Örebro”. Representanter från regionerna har 
deltagit som referensgrupp/kunskapsstöd under vid framtagandet av 
kommunernas förslag. Syftet med detta gemensamt framtagna förslag är att det 
ska fungera som ett underlag för regionernas fortsatta 
kollektivtrafikutvecklingsarbete. E18-gruppen vill med detta brev 
uppmärksamma regionerna på de förslag som rapporten innehåller samt öppna 
för en fortsatt samverkan i dessa frågor.   

Bedömning 
Degerfors kommun avstyrker i översiktsplanen en bro över Möckeln för en 
framtida Nobelbana. Själva konceptet med en snabbförbindelse mellan 
Stockholm och Oslo är positivt, men den föreslagna sträckningen över 
Möckeln kan inte Degerfors kommun ställa sig bakom. Detta gör att ändringar 
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har gjorts på tre ställen i förslaget till skrivelse som E18-gruppen har upprättat. 
Följande ändringar har gjorts: 

 Under rubriken ”Övergripande inriktning”, första punkten har ordet 
”Nobelbanan” ändrats till ”med en snabbförbindelse mellan Stockholm 
och Oslo”. 

 Under rubriken ”Övergripande inriktning”, näst sista punkten har ordet 
”Nobelbanan” ändrats till ”en snabbförbindelse mellan Stockholm och 
Oslo”. 

 Under rubriken ”Fortsatt process” har bisatsen ”inklusive en ny 
Nobelbana” mitt i stycket strukits. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse ”Förslag avseende kollektivtrafikutveckling i stråket Karlstad-Örebro”
   

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Biträdande kommunchef 

Region Örebro län 

Region Värmland 

Karlskoga kommun 

Karlstads kommun 

Kristinehamns kommun 

Lekebergs kommun 

Örebro kommun 
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 Kommunstyrelsen 

 

Översyn av kommunstyrelsens organisation, 
servicenämnden och arbetsmarknadsenheten 
(AME) 

Förslag till beslut 
1. Servicenämnden ska finnas kvar som egen nämnd med en egen 

förvaltning, i nuvarande form.  

2. Bygg- och miljönämnden ska finnas kvar i nuvarande form och 
Degerfors kommun ska inte ingå i en gemensam myndighetsnämnd 
under kommande mandatperiod (2019-2023). 

3. Kommunstyrelseförvaltningen och serviceförvaltningen får i uppdrag 
att ta fram ett arbetssätt för att säkerställa kommunstyrelsens insyn i det 
strategiska IT-arbetet. 

4. Arbetsmarknadsenhetens organisatoriska tillhörighet ska även tillsvidare 
finnas under socialnämnden.  

5. Socialnämnden får i uppdrag att se till att arbetsmarknadsenheten 
genomför alla punkter i det uppdrag som enheten fick av 
kommunfullmäktige 2011, KF § 47/2011-06-20. Återrapportering ska 
ske till kommunstyrelsens arbetsutskott senast till arbetsutskottets möte 
i juni 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
I september 2017 gav kommunstyrelsens arbetsutskott 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma på sammanträdet i 
november med en lägesrapport. Arbetsutskottet beslutade också att en 
fördjupad utredning ska genomföras av att delta i en gemensam 
myndighetsnämnd; organisation, ansvar och styrning av strategiska IT-frågor, 
samt arbetsmarknadsenhetens (AME) organisatoriska tillhörighet. 

Diskussionsmöten har hållits med företrädare, både på politisk nivå och på 
tjänstemannanivå, för de olika verksamheterna.  
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Sammanfattningsvis kan sägas, när det gäller AME och strategiska IT-frågor, att 
det snarare handlar om att skapa nya samarbeten och informationsvägar i 
kommunen än att flytta verksamheter mellan nämnderna. 

När det gäller verksamheterna som skulle kunna ingå en gemensam 
myndighetsnämnd så finns det så många frågetecken och obesvarade frågor att 
det i dagsläget är kommunstyrelseförvaltningens rekommendation att ett 
eventuellt deltagande i en sådan nämnd bör vänta till efter valet 2022.   

Beslutsunderlag 
Lägesrapport till KS AU i november       

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Lägesrapport översyn av kommunstyrelsens 
organisation, servicenämnden och 
arbetsmarknadsenheten (AME) 

Sammanfattning av ärendet 
I september gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelseförvaltningen 
i uppdrag att återkomma på sammanträdet i november med en lägesrapport. 
Arbetsutskottet beslutade också att en fördjupad utredning ska genomföras av 
att delta i en gemensam myndighetsnämnd; organisation, ansvar och styrning av 
strategiska IT-frågor, samt arbetsmarknadsenhetens (AME) organisatoriska 
tillhörighet. 

Diskussionsmöten har hållits med företrädare, både på politisk nivå och på 
tjänstemannanivå, för de olika verksamheterna.  

Sammanfattningsvis kan sägas, när det gäller AME och strategiska IT-frågor, att 
det snarare handlar om att skapa nya samarbeten och informationsvägar i 
kommunen än att flytta verksamheter mellan nämnderna. 

När det gäller verksamheterna som skulle kunna ingå en gemensam 
myndighetsnämnd så finns det så många frågetecken och obesvarade frågor att 
det i dagsläget är kommunstyrelseförvaltningens rekommendation att ett 
eventuellt deltagande i en sådan nämnd bör vänta till efter valet 2022.    

Ärendet 

Arbetsmarknadsenhetens organisatoriska tillhörighet 

2017-10-16 hölls ett möte mellan företrädare för socialförvaltningen, 
socialnämndens ordförande, kommunstyrelsens ordförande och biträdande 
kommunchef för att diskutera AME:s uppdrag och organisatoriska tillhörighet. 

AME:s uppdrag finns formulerat i en handling 2011,vilken var underlag för 
beslut om förändrad organisation för AME. 

”AME har i uppdrag att: 

• Ansvara för och utföra arbetet inom kommunens samlade 

arbetsmarknadsfrågor. 
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• Arbeta för ökad möjlighet till egen försörjning hos 

kommuninvånarna, 

• Planera för och följa upp alla medarbetare/brukare som 

sysselsätts med stöd av bidrag i någon form inom kommunen. 

• Återrapportering av verksamhetens resultat ska ske till 

Kommunstyrelsen. 

• Arbeta i nära dialog med kommunernas verksamheter, fackliga 

organisationer och externa aktörer såsom arbetsförmedling. 

• Säkerställa att kommunens verksamhet har god kännedom om 

arbetsmarknadspolitiska program och åtgärder och att det finns 

en beredskap inför arbetsmarknadspolitiska förändringar. 

• Arbeta för att öka och förbättra samarbetet mellan kommunens 

förvaltningar och ta tillvara på olikheter i tjänstemännens 

kompetenser och erfarenheter. 

• Arbeta med en grupp människor som har mycket varierande 

bakgrund och orsak till behov av sysselsättning och som 

därmed kräver särskild hänsyn till individuella förutsättningar 

att uppnå egen försörjning. 

En referensgrupp skapas där enhetschef för AME planerar, 

sammankallar och agerar ordförande för mötet. Referensgruppen 

träffas företrädesvis 4 gånger om året. 

Representanter i referensgrupp: 

• Enhetschef AME 

• Förvaltningschef Socialförvaltningen 

• Verksamhetschef IFO, Socialförvaltningen 

• Personalsekreterare, Kommunstyrelseförvaltningen 

• Rektor/verksamhetsansvarig inom skolan/ förskolan, Kultur- 

och utbildnings förvaltningen 

Därutöver ska enhetschef planera för och sammankalla till möte mellan 

Arbetsförmedling och kommunen, Deltagare på dessa möten är 

enhetschef, förvaltningschef socialförvaltningen, personalchef och 

kommunchef. Dessa möten bör äga rum 2-3 gånger per år.” 

Flera av punkterna som nämns i uppdraget har inte genomförts, men kan på ett 
enkelt sätt genomföras framöver. Det främst gäller återrapporteringen till 
kommunstyrelsen och bildandet av en referensgrupp. Det finns också en del att 
göra i fråga om samarbetet mellan förvaltningarna, särskilt med 
kommunstyrelseförvaltningen och serviceförvaltningen. 

Verksamhetschefen för Individ, familj och funktionshinder och enhetschefen 
för Försörjning och arbete har tagit fram ett dokument med synpunkter som 
bör tas med i den organisationsöversyn som nu görs. De har också gjort en 
sammanställning av de insatser och uppdrag som görs inom 
arbetsmarknadsenhetens område. 
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Strategiska IT-frågor 

Ett möte hölls 2017-10-26 mellan kommunstyrelsens ordförande, servicechef, 
IT-chef och biträdande kommunchef för att diskutera organisation av 
strategiska IT-frågor. 

Vid mötet kom det fram att ett nytt arbetssätt med kommunens IT-råd kommer 
att implementeras under hösten. Det kommer då att finnas ett antal 
förvaltningsspecifika IT-råd och ett kommunövergripande IT-råd. Hur frågor 
slussas från det kommunövergripande IT-rådet till kommunledningsgruppen 
(KLG) kommer också att utvecklas. 

För att kommunstyrelsen på ett effektivt sätt ska kunna ha strategiska IT-frågor 
som en del av sin strategiska styrning av kommunen kommer både 
servicenämnden och IT-chefen att regelbundet informera styrelsen. De exakta 
formerna för detta kommer att utvecklas inom kort.  

Gemensam myndighetsnämnd 

Ett möte hölls 2017-10-26 mellan miljö- och samhällsbyggnadschef, 
kommunchef och biträdande kommunchef för att diskutera ett eventuellt 
deltagande i en gemensam myndighetsnämnd. 

Miljö- och samhällsbyggnadschefen har skrivit en skrivelse som beskriver de 
frågeställningar som måste besvaras innan det kan bli aktuellt att ingå i en 
gemensam myndighetsnämnd. Ett deltagande i en sådan nämnd bör vänta till 
efter valet 2022. 

Bedömning 
När det gäller arbetsmarknadsenhetens organisatoriska tillhörighet så ser 
kommunstyrelseförvaltningen i dagsläget ingen anledning att föreslå en 
förändrad nämndtillhörighet. Arbetet framöver bör vara inriktat på att åtgärda 
de brister som finns idag i förhållande till det uppdrag som enheten har. 
Återrapportering till kommunstyrelsen och inrättande av en referensgrupp är 
frågor som är snabbt åtgärdade. Att förbättra samarbetet mellan AME och 
övriga förvaltningar, framförallt kommunstyrelseförvaltningen och 
serviceförvaltningen, är svårare. Det handlar delvis om att olika verksamheter 
har olika kultur. För att en förändring ska ske är det viktigt att 
kommunstyrelsen, i sin övergripande roll, poängterar att 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet är en fråga för hela kommunen, inte bara 
för socialnämnden/-förvaltningen. 

IT-frågorna återfinns inom servicenämnden och det är också servicenämnden 
som ansvarar för att strategiska beslut inom området fattas, i vissa fall av 
nämnden själv och i vissa fall av KS/KF. Nämndens ansvar är att se till att 
relevanta frågor förs vidare till kommunstyrelsen. För att se till att 
kommunstyrelsen på ett effektivt sätt kan infoga IT-frågor i sin strategiska 
styrning krävs regelbunden information både på tjänstemannanivå och på 
politisk nivå. Den nya organisationen för IT-råden är ett steg på vägen. Det är 
dock viktigt att ha en balans mellan kommunstyrelsen och servicenämnden så 
att KS inte lägger sig nämndens styrning av den egna förvaltningen. 

Precis som miljö- och samhällsbyggnadschefen skriver i sin skrivelse så finns 
det många obesvarade frågor som måste besvaras innan delar av Degerfors 
kommuns verksamhet kan ingå i en gemensam myndighetsnämnd. Det gäller 
både frågetecken inom eventuell kommande lagstiftning och vilka delar av vår 
egen verksamhet som skulle kunna ingå i en sådan gemensam organisation. En 
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komplicerande faktor är att flera av medarbetarna har delade tjänster och jobbar 
både mot kommunstyrelsen, servicenämnden och bugg- och miljönämnden. 
Man bör också ha i åtanke den föreslagna kommunallagsändringen om en 
generell rätt till avtalssamverkan mellan kommuner. 

I dagsläget ser inte kommunstyrelseförvaltningen att det finns några skäl att 
föreslå några organisatoriska förändringar med flytt av verksamheter mellan 
nämnder.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 142/2017-09-18 

Skrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-10-26 

Skrivelse från socialförvaltningen, 2017-11-13  
  

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 
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 Kommunstyrelsen 

 

Antagande av överenskommelse om samverkan för 
god jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-
2023 

Förslag till beslut 
Förslaget till överenskommelse antas.   

Sammanfattning av ärendet 
För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning är samverkan 
en grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet och Region Örebro län 
har tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i 
folkhälsoarbetet och är beroende av varandras insatser. Verksamhet inom 
folkbildning och föreningsliv främjar en god och jämlik hälsa och är en 
nödvändig del av samhällets folkhälsoarbete.  

Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat 
lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna i västra 
länsdelen och Region Örebro län.  Motsvarande överenskommelse tecknas även 
mellan Region Örebro län och kommunerna i övriga tre länsdelar, Örebro läns 
idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna (ÖLIF/SISU) samt Örebro läns 
bildningsförbund (ÖLBF).   

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro 
län 2018-2013       

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Region Örebro län 
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Överenskommelse om samverkan för god, 
jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018 
- 2023 

Parter: Degerfors kommun, Karlskoga kommun och Region 

Örebro län (benämns i detta dokument som ”parterna”) 

Syfte, mål och utgångspunkter 

För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning är samverkan en 

grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet och Region Örebro län har 

tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i 

folkhälsoarbetet och är beroende av varandras insatser. Verksamhet inom folkbildning 

och föreningsliv främjar en god och jämlik hälsa och är en nödvändig del av 

samhällets folkhälsoarbete.  

Syftet med denna överenskommelse är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat 

lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna i västra 

länsdelen och Region Örebro län.  Motsvarande överenskommelse tecknas även 

mellan Region Örebro län och kommunerna i övriga tre länsdelar, Örebro läns 

idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna (ÖLIF/SISU) samt Örebro läns 

bildningsförbund (ÖLBF). 

 

Övergripande mål är att uppnå hög och jämlik livskvalitet i länets befolkning. 

 

Utgångspunkter för samverkan i och prioritering av det lokala och regionala 

folkhälsoarbetet för god, jämlik och jämställd hälsa är: 

 Kommunernas egna mål 

 Mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS),   

 Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa  

 Folkhälsoplan för Region Örebro län. 

http://karlskoga.se/
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 Övriga relevanta regionala mål och planer. 

 

 

 

Överenskommelsens innehåll 

 

 Folkhälsoperspektiv i ordinarie verksamhet 

 Parterna ska aktivt använda samhällsplanering och annat övergripande 

utvecklingsarbete samt lokal och regional verksamhet för att främja en god, 

jämlik och jämställd hälsa i befolkningen. Regionens närsjukvård, psykiatri 

och tandvård är viktiga aktörer lokalt. 

 

Styrning och ledning  

 Kommunerna i länsdelen ska gemensamt forma ett system för styrning och 

ledning av det lokala folkhälsoarbetet. 

 Ett länsdelsgemensamt folkhälsoteam med förutsättningar att arbeta 

tvärsektoriellt och på strategisk nivå och med akademisk folkhälsokompetens 

ska inkluderas i folkhälsoarbetet. 

 Parternas samverkan i det regionala och lokala folkhälsoarbetet ska, via den 

regionala samverkansstrukturen och/eller samverkan i länsdelen och lokalt, 

ske utifrån en gemensamt framtagen verksamhetsplan. I detta arbete ska 

ÖLIF/SISU och ÖLBF involveras.  

 

Kunskaps- och metodstöd 

 Parterna ska gemensamt samverka för att utveckla kunskaper och metoder i 

folkhälsoarbetet 

 Region Örebro län ska bidra med epidemiologiska underlag som beskriver 

befolkningens hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. 

 

       Samverkan med andra parter 

 Parterna ska samverka i det lokala och regionala folkhälsoarbetet med ÖLIF/ 

SISU, ÖLBF samt Länsstyrelsen Örebro län. 

 Parterna ska söka samverkan i det lokala och regionala folkhälsoarbetet med 

högskolor och universitet.  

 

 Uppföljning och utvärdering 

 Parterna ska gemensamt och årligen, med fokus på utveckling och lärande, 

läns- och/eller länsdelsvis genomföra uppföljning av samverkan och 

verksamhet som genomförts inom ramen för överenskommelsen. Uppföljning 

ska ske i samverkan med ÖLIF/SISU och ÖLBF.  

 Region Örebro län ska bidra med metod- och kunskapsstöd för utvärdering av 

detta avtal samt av insatser som genomförts inom ramen för avtalet.  

Överenskommelsens ikraftträdande och upphörande 

Denna överenskommelse gäller från och med 2018-05-01 t o m 2023-12-31. Part får 

säga upp överenskommelsen. Innan sådan uppsägelse sker, ska part som vill säga upp 

överenskommelsen anmäla frågan om uppsägning för samråd i det regionala 

samverkansrådet, eller dess framtida motsvarighet.   
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Region Örebro län     

…………..den     …………..den 

 

________________    ________________ 

Andreas Svahn     Jihad Menhem 

Ordf. Regionstyrelsen    Ordf. fokusberedning folkhälsa 

 

Region Örebro län 

…………..den 

________________ 

Rickard Simonsson 

Regiondirektör 

 

Degerfors kommun     

…………..den     …………..den 

 

________________    ________________ 

Peter Pedersen     Maria Eriksson 

Kommunstyrelsens ordförande   Tf kommunchef 

 

Karlskoga kommun 

…………..den     …………..den 

 

________________    ________________ 

Sven-Olov Axelsson    Karin Björkman  

Kommunstyrelsens ordförande   Kommundirektör 
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Bilaga:  

Ekonomisk reglering av överenskommelsen 

 

Degerfors kommun och Karlskoga kommun ges tillsammans årlig ersättning från 

Region Örebro län med följande belopp: 912 742 kr.  

 

Ersättningen gäller för 2018. För de följande åren justeras ersättningen enligt pris-och 

lönekompensation i regionfullmäktiges verksamhetsplan för respektive år. 

 

Ersättningen betalas ut i februari innevarande år. Kommunerna ska årligen och 

länsdelsvis senast den 31 januari till Region Örebro län lämna en ekonomisk 

redovisning för föregående år.  

 

Kommunernas ekonomiska satsning på folkhälsoteamens verksamhet ska minst 

motsvara regionens ersättning. 

 

 



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Folkhälsonämnden 2017-12-13 

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen  

Ank 2017-12-19 

Dnr KS 216-2017/3 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

FHN § 158 FHN 2017.0092 
 

Utvärdering av projekt Gör jämlikt -gör skillnad 
Karlskoga och Degerfors 2017 
 

 

Sammanfattning 
Projektet Gör jämlikt gör skillnad har haft avsikten att öka kunskap och lyfta 

fram insatser som stärker jämlikhet i hälsa inom en generation. Nuvarande 

trend visar på en oroande ökning av ojämlikhet i hälsa.  

 

Karlskoga och Degerfors process visar att för att ta nästa steg för ökad 

jämlikhet i hälsa behövs en förstärkning.  Enligt Sveriges kommuner och 

landstings rekommendationer behöver jämlikhet integreras i all politik och i 

ordinarie styrning och ledning. Problemet ska även mätas och analyseras för att 

effekt av olika åtgärder ska kunna bedömas. Detta är ramen för arbetet och är 

en grundläggande faktor för ett hållbart arbete. Prioriteringar av insatser är 

enligt SKL nästa steg. 

 

Kloka ekonomiska prioritering av jämlikhet i hälsa ger ekonomiska och 

hälsomässiga vinster. Projektåret har inneburit att frågan involverats i ordinarie 

processer, vilket inneburit en låg kostnad för projektet under året. Resultatet 

visar dock på ett behov av fortsatt prioritering vilket behöver synliggöras i 

ekonomiska prioriteringar. Avsaknad av prioritering för att öka jämlikhet i 

hälsa kommer kosta på sikt. 

Folkhälsonämnden fortsätter att driva en aktiv process under 2018 för att ta 

fram förslag till en politisk prioritering för jämlikhet i hälsa gällande Karlskoga 

respektive Degerfors kommuner. 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut är att folkhälsonämnden godkänner 

utvärderingen av projektplanen Gör jämlikt - gör skillnad Karlskoga och 

Degerfors 2017. 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2017 

Projektplan ”Gör jämlikt – gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017” 

 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 
1. Folkhälsonämnden godkänner utvärderingen av projektplanen Gör 

jämlikt - gör skillnad Karlskoga och Degerfors 2017 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden godkände utvärderingen av projektplanen Gör 

jämlikt - gör skillnad Karlskoga och Degerfors 2017 

 



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Folkhälsonämnden 2017-12-13 

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen  

Ank 2017-12-19 

Dnr KS 216-2017/3 

 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen i Karlskoga  

Kommunstyrelsen i Degerfors 

 

___ 
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Folkhälsoförvaltningen 

Handläggare 

Cecilia Ljung 

 

 

Folkhälsonämnden 

 

  

 

Utvärdering av projektet Gör jämlikt - gör skillnad 
Karlskoga och Degerfors 2017 

Sammanfattning 

Projektet Gör jämlikt gör skillnad har haft avsikten att öka kunskap och 

lyfta fram insatser som stärker jämlikhet i hälsa inom en generation. 

Nuvarande trend visar på en oroande ökning av ojämlikhet i hälsa.  

 

Karlskoga och Degerfors process visar att för att ta nästa steg för ökad 

jämlikhet i hälsa behövs en förstärkning.  Enligt Sveriges kommuner och 

landstings rekommendationer behöver jämlikhet integreras i all politik 

och i ordinarie styrning och ledning. Problemet ska även mätas och 

analyseras för att effekt av olika åtgärder ska kunna bedömas. Detta är 

ramen för arbetet och är en grundläggande faktor för ett hållbart arbete. 

Prioriteringar av insatser är enligt SKL nästa steg. 

 

Kloka ekonomiska prioritering av jämlikhet i hälsa ger ekonomiska och 

hälsomässiga vinster. Projektåret har inneburit att frågan involverats i 

ordinarie processer, vilket inneburit en låg kostnad för projektet under 

året. Resultatet visar dock på ett behov av fortsatt prioritering vilket 

behöver synliggöras i ekonomiska prioriteringar. Avsaknad av 

prioritering för att öka jämlikhet i hälsa kommer kosta på sikt. 

Folkhälsonämnden fortsätter att driva en aktiv process under 2018 för att 

ta fram förslag till en politisk prioritering för jämlikhet i hälsa gällande 

Karlskoga respektive Degerfors kommuner. 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut är att folkhälsonämnden 

godkänner utvärderingen av projektplanen Gör jämlikt - gör skillnad 

Karlskoga och Degerfors 2017. 

Beslutsunderlag 

Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november 2017 

Projektplan ”Gör jämlikt – gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 2017” 

Bakgrund  

Jämlikhet i hälsa har en tydlig koppling till det övergripande målet för 

det allmännas verksamhet i Regeringsformen: ”Den enskildes personliga, 

ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 
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offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till 

arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet 

och för goda förutsättningar för hälsa.” (Regeringsformen, SFS 

2011:109, 1 kap., § 2). 

 

Detta är det grundläggande mål som alla offentliga system och 

organisationer ska verka för och hela tiden vägas mot, oavsett inom 

vilken sektor eller nivå av det allmänna de verkar.  

 

Kommunfullmäktige i Degerfors1 respektive Karlskoga2 har beslutat att 

stå bakom satsning för att öka jämlikhet i hälsa. Karlskoga och Degerfors 

har dock idag inte prioriterat jämlikhet hälsa som ett övergripande mål på 

fullmäktigenivå. Med utgångspunkt från projektspecifikation Gör jämlikt 

– gör skillnad 2016 påbörjades arbetet. Avgränsningar inom projektet var 

fem prioriterade rekommendationer med målsättning att skapa social 

hållbarhet och minska skillnader i hälsa:3 

1. Integrera jämlikhet i all politik och ordinarie styrning och ledning 

2. Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder 

3. Ge alla barn en bra start i livet 

4. Ge alla förutsättningar till egen försörjning 

5. Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen 

 

De två första rekommendationerna är grundläggande för samtliga 

rekommendationer och sätter ramen för arbetet, medan de tre sista 

rekommendationerna utgör temainnehållet.  

 

Det första steget var att genomföra en förstudie med utgångspunkt från 

de fem prioriterade rekommendationerna. Förstudien fastställdes i april 

2016 och därefter implementerades kunskapen i olika forum. 

Folkhälsokonferensen 2016 förstärkte kunskapen utifrån förstudien. 

Processen för att fördjupa arbetet med jämlikhet i hälsa fortsatte därefter i 

ordinarie folkhälsoarbete. Den 17 maj 2017 beslutades nästa steg genom 

projektplanen ”Gör jämlikt – gör skillnad i Karlskoga och Degerfors 

2017” på folkhälsonämndens sammanträde. Syftet med planen var att 

tydliggöra vad kommunerna:  

− gör bra idag för att öka jämlikhet i hälsa 

− kan göra mer för att öka jämlikhet i hälsa 

− bör förändra för att öka jämlikhet i hälsa 

 

Projektet hade som avsikt att öka kunskap och lyfta fram insatser som 

stärker jämlikhet i hälsa inom en generation. Nuvarande trend visar på en 

oroande ökning av ojämlikhet i hälsa.  

                                                 
1 Kommunfullmäktige i Degerfors beslutade den 27 april 2015  att anta 

projektspecifikationen Gör Jämlikt -  Gör skillnad 2015-04-27 
2 Kommunfullmäktige i Karlskoga beslutade den 24 februari 2015  att ställa sig bakom 

arbetet med projektet ”Gör jämlikt – gör skillnad!” Karlskoga och Degerfors 

kommuner.  
 
 
3 Gör Jämlikt – gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa. 

Sveriges kommuner och landsting (2013) 
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Syfte 

Syftet med projektet var att öka medvetenhet om jämlikhet i hälsa och 

göra förändringar i aktiviteter som på sikt ska öka jämlikhet i hälsa.  

Projektmål  

− Bilda en arbetsgrupp med mandat inom sin förvaltning/bolag för 

Karlskoga kommuns arbete. 

− Bilda en arbetsgrupp med mandat inom sin förvaltning/bolag för 

Degerfors kommuns arbete. 

− Arbetsgrupperna ska ta fram påverkansbara åtgärder som påverkar 

jämlikhet i hälsa på kort och lång sikt. Åtgärderna ska kopplat till 

kommunernas respektive målstyrning samt ha sin grund i förstudien. 

Dessutom ska åtgärderna bygga på regionala och nationella 

studier/kunskaper för ökad jämlikhet i hälsa. 

− Åtgärdsförslagen sammanfattas i kommunspecifika aktivitetsplaner. 

− Synkronisera det lokala arbetet med jämlikhet i hälsa med Region 

Örebro läns kommission för jämlikhet i hälsa. 

− Synliggöra och visualisera åtgärdsförslagen efter fastställande.  

− Synliggöra goda exempel på klokt jämlikhetsarbete. 

Beskrivning av ärendet 
Projektplanen ska utvärderas i årsskiftet 2017 för att se om syfte och mål 

uppnåtts. 

Har syftet uppnåtts? 

Syftet är delvis uppnått. Medvetenhet om jämlikhet i hälsa upplevs ha 

ökat bland tjänstepersoner och förtroendevalda inom berörda nämnder 

och förvaltningar i den tvärsektoriella samverkan. Inga förändringar i 

aktiviteter har tagits fram utifrån denna process.  

 

Resultatdiskussion - syfte 
Syftet med projektet är tvådelat. Den ena delen handlar om att öka 

medvetenhet om jämlikhet i hälsa. Detta har fått ett starkt fokus under 

projektåret.  Metoder som använts är ordinarie möten med kommunernas 

respektive övergripande ledningsgrupper, tvärsektoriellt nätverk, TväR, 

workshops och folkhälsokonferenser. Då 2017 inneburit nya resultat i 

Liv och hälsa ung undersökningen, har delar av statistiken från förstudien 

2016 förnyats och presenterats under året. Resultatet visar ett fortsatt 

glapp i resultat mellan elever som klarar skolan och de som anger att de 

har streck i ett ämne. Årets folkhälsokonferens Gör mer! För ökad 

jämställdhet och jämlikhet i hälsa satte återigen fokus på frågan genom 

olika perspektiv. Kunskapen har även spridits genom nyframtagna bilder 

som använts för att visualisera jämlikhet i hälsa genom foton som 

använts i annonser, instagram, hemsida och konferenser och möten.  

 

Medvetenheten om behovet av att göra någonting för att öka jämlikhet i 

hälsa är hög. Det gick att utläsa från tvärsektoriellt nätverk den 27 

oktober. Syftet med mötet var att öka medvetenheten om jämlikhet i 

hälsa i Karlskoga och Degerfors samt prioritera insatser för att minska 

gapet. Involverade tjänstepersoner lyfte vikten av att jobba tillsammans 

för att öka jämlikhet i hälsa. Nätverksdeltagarna var enhälligt tydliga i 
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budskapet att för att kunna ta fram insatser så behöver jämlikhet i hälsa 

vara en tydlig politisk prioritering med tydlig riktning i kommunernas 

mål och budget. Därefter kan insatser och förändringar göras i aktiviteter 

som på sikt ska öka jämlikhet i hälsa. Synpunkterna diskuterades vidare 

på politikens forum TväR den 24 november. 

Har målen uppnåtts? 

De mål som projektet enskilt har rådighet över har uppfyllts. Mål som 

involverat kommunerna tvärsektoriellt har över lag inte nåtts under 

projekttiden. Det finns möjlighet att nå målen på sikt, men det kräver en 

förlängning av processen efter projekttiden. 

 

Inga nya arbetsgrupper har bildats utan befintliga grupper har nyttjats. 

Kommunernas respektive styrgrupper (koncerngrupp i Karlskoga och 

förvaltningsledningsgrupp i Degerfors) och referensgrupper 

(tvärsektoriellt nätverk, TväR) har varit forum för information och dialog 

under året. Det är positivt att ordinarie möten kunnat nyttjas för denna 

strategiska fråga.  

 

Påverkansbara åtgärder har inte tagits fram. Slutsatsen från tvärsektoriellt 

nätverk var att det finns behov av att tydliggöra politisk inriktning och 

målnivåer för jämlikhet i hälsa i respektive kommuns målstyrning. 

Därefter kan åtgärder tas fram. Frågan diskuterades vidare mellan 

förtroendevalda på TväR den 24 november. Under mötet framkom två 

inriktningar. Dels de som lyfte att politiken ska sätta riktning för arbetet, 

och dels de som vill ta fram åtgärder först. Folkhälsonämnden tog på sig 

att driva frågan vidare om det fanns stöd från representanter i TväR. 

Förslaget var att föreslå jämlikhet i hälsa som mål på 

kommunfullmäktigenivå.  

 

Arbetet har synkroniserats med Region Örebro läns kommissionsarbete 

genom aktivt samarbete i budkavle, dialogseminarier samt yttrande på 

remissen för kommissionen. Förtroendevald från regional kommission 

för jämlikhet i hälsa har involverats i TväR. 

 

Bilder för att synliggöra och visualisera ojämlikhetsarbetet har tagits 

fram för jämlikhetsfrågan i stort. 

 

Inga goda exempel på kloka jämlikhetsarbeten har synliggjorts. Detta 

mål i projektplanen var tänkt att sammankopplas med en motion som 

folkhälsonämnden beslutade bifalla på sammanträde den 15 mars 2017. 

Motionären föreslog att införa ett jämlikhetspris i Karlskoga för att 

uppmärksammaen betydande insats för ökad jämlikhet.  Processen med 

yttrande av motionen förlängdes genom att flera nämnder involverades. 

Arbetet med att synliggöra kloka förebilder inom jämlikhet i hälsa har 

inväntat Karlskoga kommuns centrala process. 

 

Resultatdiskussion - mål 
Förståelsen för vikten av att minska gapet för ökad jämlikhet i hälsa har 

med stor sannolikhet lett till låg måluppfyllelse inom projektet. Att skapa 

förutsättningar för ökad jämlikhet i hälsa är ett långsiktigt arbete och det 
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är oerhört viktigt att utgå från kommunernas ordinarie styrmodeller. 

Under processen har det visat sig viktigare att tydliggöra jämlikhet i hälsa 

i målstyrningen, än att ta fram insatser. Detta för att skapa förutsättningar 

för långsiktighet i arbetet. Vid projektstart 2016 antogs Sveriges 

kommuner och landstings (SKL) fem prioriterade rekommendationer 

med målsättning att skapa social hållbarhet och minska skillnader i hälsa.  

Karlskoga och Degerfors process visar att för att ta nästa steg för ökad 

jämlikhet i hälsa behövs en förstärkning.  Enligt Sveriges kommuner och 

landstings rekommendationer behöver jämlikhet integreras i all politik 

och i ordinarie styrning och ledning. Problemet ska även mätas och 

analyseras för att effekt av olika åtgärder ska kunna bedömas. Detta är 

ramen för arbetet och är en grundläggande faktor för ett hållbart arbete. 

Prioriteringar av insatser är enligt SKL nästa steg. 

Överväganden 

Det finns en ökad förståelse för vikten av fokusering på jämlikhet i hälsa. 

Det finns också en önskan från tvärsektoriellt nätverk att Karlskoga och 

Degerfors förtroendevalda ska prioritera området i respektive styrmodell 

med vision och mål. Denna styrning gör att förvaltningar prioriterar 

frågan på ett mer strategiskt och långsiktigt sätt i kommunerna. Detta 

skulle även leda till ett medägarskap och ökat fokus på frågan. Det 

kvarstår arbete för att projektet ska komma i mål, vilket innebär att mer 

tid för strategiskt arbete och kompetenshöjning behöver läggas. Frågan 

drivs av ansvarig nämnd, folkhälsonämnden, och med stöd från en 

gemensam politisk prioritering och med effektuering genom samtliga 

berörda nämnder och bolag. 

 

I uppdraget Gör jämlikt - gör skillnad ingår områdena: att ge alla barn 

och unga en bra start i livet och ge alla förutsättningar till egen 

försörjning. Områdena berör i hög grad ekonomisk utsatthet bland barn 

som i Karlskoga är en del av fullmäktigemål 3. Utifrån de förutsättningar 

som lyfts av tjänstepersoner och att arbetet med ekonomisk utsatthet och 

jämlikhet i hälsa går ihop skulle processerna kunna kopplas samman 

framöver.  

 

Konsekvensbeskrivning 

Resultatet av arbetet visar att det finns behov av fortsatt prioritering för 

att minska hälsoklyftan inom en generation. Klyftorna ökar. Om vi inte 

gör kloka prioriteringar kommer det få stora konsekvenser för både 

individ och samhälle, socialt och ekonomiskt. 

Sociala/kulturella konsekvenser 

Det finns möjlighet att öka jämlikhet i hälsa och minska 

hälsoskillnaderna över tid. Det krävs dock kommunövergripande 

prioritering så att förvaltningar/bolag går åt samma håll genom specifika 

insatser. Genom att öka jämlikhet i hälsa jobbar man samtidigt med 

jämställdhet såväl som barnets rättigheter, då detta spelar stor roll utifrån 

dessa aspekter. 



   6 (6) 

 2017-11-28 FHN 2017.0092 

 

  KS 137-2014/18 

Ekologiska konsekvenser 

Hälsosamma miljöer och samhällen är en viktig aspekt i ett strategiskt 

utvecklingsarbete för jämlikhet i hälsa över tid. Inga ekologiska 

konsekvenser under projekttiden dock. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kloka ekonomiska prioritering av jämlikhet i hälsa ger ekonomiska och 

hälsomässiga vinster. Projektåret har inneburit att frågan involverats i 

ordinarie processer, vilket inneburit en låg kostnad för projektet under 

året. Resultatet visar dock på ett behov av fortsatt prioritering vilket 

behöver synliggöras i ekonomiska prioriteringar. Avsaknad av 

prioritering för att öka jämlikhet i hälsa kommer kosta på sikt. 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 

1. Folkhälsonämnden godkänner utvärderingen av projektplanen 

Gör jämlikt - gör skillnad Karlskoga och Degerfors 2017 

 

Cecilia Ljung 

Folkhälsochef 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen i Karlskoga  

Kommunstyrelsen i Degerfors 
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Polisens och Degerfors kommuns medborgarlöfte 

2018-2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar medborgarlöftet mellan Polisen och Degerfors 

kommun för perioden 2018-2019. 

Sammanfattning av ärendet 

I samverkansöverenskommelsen mellan närpolisområde Bergslagen och 

kommunerna r medborgarlöften en utveckling av de konkreta åtgärder som ska 

genomföras för att invånarna ska känna sig trygga och säkra. Som underlag för 

att ta fram dessa prioriteringar har brottsstatistik och en enkätundersökning 

använts, där invånarna fick föreslå vilka åtgärder de önskar se för en bättre 

säkerhet och trygghet i kommunen. För Degerfors kommun är prioriterade 

åtgärder att  

1. förbättra tryggheten i den offentliga miljön genom trygghetsvandringar, 

medborgardialoger samt belysning 

2. att förebygga och beivra narkotika- samt trafikbrott.  

 

Maria Sundström 

Säkerhetssamordnare 

 

 

Beslut ska skickas till 
[Skriv text här] 
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Medborgarlöften för Degerfors 2018-2019 

 

Medborgarlöften för Degerfors 2018-2019 

 

Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbete med den 

strategiska samverkansöverenskommelsen mellan Degerfors kommun och 

polisen. Medborgarlöftenas fokus ligger på det som invånare i kommunen 

upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Löftena är en 

beskrivning av vad polisen och kommunen ska åstadkomma tillsammans. 

Löftena ska omfatta prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas 

ordinarie verksamhetsplaner.  

 

Process framtagande av medborgarlöften i Degerfors 

Under hösten 2017 har polisen och Degerfors kommun analyserat den aktuella 

brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet. Underlag för detta 

har varit brottsstatistik, trygghetsundersökningar, medborgardialoger, polisens 

händelserapporter och utdrag ur Hobit (händelse och brottsinformationstjänst, 

polisens webbaserade kartsystem). 

 

Utifrån medborgarnas synpunkter och tillgänglig statistik vill Degerfors 

kommun och polisen utveckla följande områden under 2018 - 2019: 

 

1. Genomföra trygghetsvandringar i den offentliga miljön med fokus på 
belysning. Särskild uppmärksamhet ska riktas på kvinnors otrygghet i 
offentliga miljöer. 

 

2. Polisen och Degerfors kommun ska i samverkan med andra parter 
vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotika- och 
trafikbrott i kommunen.  

 

3. Genomföra trygghetsdialoger i samverkan med boende, föreningar och 
näringsidkare i områden där invånarna känner sig mindre trygga. 
Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder. 
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§ 46 Dnr 00081-2016  

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av 
brott 2016-2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättad ”Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 
bekämpning och förebyggande av brott 2016-2019” antas.      

Sammanfattning av ärendet 
Befintlig samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och 
förebyggande av brott har setts över och reviderats för att gälla under perioden 
2016-2019. Samverkansöverenskommelsen utgör en gemensam plattform, samt 
tydliggör den övergripande viljeinriktningen och fokusområdena för det 
övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
Överenskommelsen vilar på Degerfors vision och kommunövergripande mål 
samt på polismyndighetens verksamhetsplan för 2015-2016. 

Degerfors kommun och Polisen beslutade år 2013 om samverkan inom det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för åren 2013-2014 . 
Samverkan mellan polis och kommun, har genom denna överenskommelse, 
systematiseras och tydliggjorts för att tillsammans skapa förutsättningar för 
ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott. Det 
brottsförebyggande arbetet för Degerfors kommun och polisen i Degerfors 
bygger på brottspreventionsteorier av Per-Olof H Wikström. 

Befintlig överenskommelse för perioden 2013-2014 har setts över och 
reviderats för att gälla under perioden 2016-2019. Detta sammanfaller med 
polisens nya uppdrag att i större utsträckning utgå från lokala behov. 

Arbetet sker både genom långsiktiga och sociala åtgärder, vilket tydliggörs i 
denna överenskommelse. Ytterligare beskrivning av de situationella åtgärderna 
tydliggörs i gemensamma medborgarlöften. Medborgarlöften innebär en 
utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och 
kommun, med fokus på det invånare i Degerfors kommun upplever som 
viktigast för att känna sig trygga och säkra. 

Finansiering 

Strategisk samverkansöverenskommelse är inte förenat med någon direkt 
kostnad utan utgör en inriktning över hur Degerfors kommun och Polisen ska 
genomföra gemensamma insatser. Respektive aktör svarar för egna uppkomna 
kostnader. 

Bedömning 
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Degerfors kommun och Polisen tar, genom denna 
samverkansöverenskommelse, ett gemensamt ansvar för det 
brottsförebyggande arbetet. Samarbetet mellan kommun och polis ska 
integreras och förankras i den ordinarie verksamheten.  

Konsekvensbeskrivning 

Sociala/kulturella konsekvenser 

En gemensam överenskommelse mellan Degerfors kommun och Polisen för 
ökad trygghet innebär en tydlig prioritering av social hållbarhet där det sociala 
perspektivet är målet för samverkan och kommande insatser. Resultat från 
enkäter och undersökningar visar på att kvinnor och unga flickor upplever stor 
otrygghet, vilket gör överenskommelsen till en viktig fråga ur både jämställdhets 
och barnrättsperspektiv.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 102/2106-05-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2016-04-18      

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2016-03-31 

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning 
och förebyggande av brott 2016 – 2019  

Skickas till 
Upphandlings- och säkerhetssamordnare  
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§ 152 Dnr 00049-2017  

Svar på motion: Byt ut Samsungsurfplattor till iPads 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Motionen bifalls och samtliga politiker som erhåller surfplattor från Degerfors 
kommun får en iPad till låns i samband med ny mandatperiod 2019. Tidigare 
beslut, KF § 71/2012-06-18, om surfplattor med Android som operativsystem 
upphävs.  

Kommunstyrelsens beslut 
Tidigare beslut (KF § 60/2010-06-14) om öppen källkod som standard ska 
utredas för att se på vilket sätt vi använt/har möjlighet att använda öppen 
källkod och om vi ska fortsätta att ha principbeslutet.    

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Renberg (S) inkom 2017-02-27 med en motion där han föreslår att 
samtliga surfplattor till politikerna byts ut från Samsungplattor med Android 
som operativsystem, till iPads med iOS. 

Sedan tidigare finns en motion bifallen om att utreda kommunens möjlighet att 
använda öppen källkod. Det finns även en motion bifallen om elektronisk 
handlingshantering där det framgår att surfplattor med Android ska användas. 

Då iPads numer är billigare än Samsung Tablet och även tillhandahåller 
programvara för synkronisering och installation som minskar administrationen 
föreslås att ett utbyte av märke och operativsystem på politikernas surfplattor 
görs. Surfplattorna har en beräknad livslängd på fyra år och de nuvarande 
surfplattorna delades ut i början av mandatperioden 2015. Ett byte skulle därför 
behöva ske i samband med den nya mandatperioden 2019 och då föreslås alla 
Samsungplattor bytas ut till iPads.      

 

Peter Pedersen (V) yrkar att Tidigare beslut (KF § 60/2010-06-14 och KF § 
71/2012-06-18) om öppen källkod som standard och surfplattor med Android 
som operativsystem ska utredas för att se på vilket sätt vi använt öppen källkod 
och om vi ska fortsätta att ha principbeslutet. 

 

Jan Ask reserverar sig mot beslutet både 1 och 2.  



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-04 
 

 

  

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen 

Ank 2017-11-09 

Dnr KS 237-2017/1 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förvaltningens förslag till beslut 
«Text» 

Yrkanden 
Jan Ask (V) yrkar avslag på motionen och arbetsutskottets förslag till beslut.  

Peter Pedersen (V) yrkar att motionen bifalls och samtliga politiker som erhåller 
surfplattor från Degerfors kommun får en iPad till låns i samband med ny 
mandatperiod 2019. Tidigare beslut, KF § 71/2012-06-18, om surfplattor med 
Android som operativsystem upphävs. Tidigare beslut (KF § 60/2010-06-14) 
om öppen källkod som standard ska utredas för att se på vilket sätt vi 
använt/har möjlighet att använda öppen källkod och om vi ska fortsätta att ha 
principbeslutet.  

Örjan Samuelsson (S) och Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till Peter Pedersens (V) 
yrkande. 

Beslutsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och att de står mot 
varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Peter Pedersens (V) 
yrkande.  

Reservation 
Jan Ask (V) reserverar sig mot beslutet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-07-04 

Motion från Patrik Renberg (S), 2017-02-27 

Kommunstyrelsen § 45/2015-03-02 

Kommunfullmäktige § 60/2010-06-14  

Kommunfullmäktige § 71/2012-06-18     

Skickas till 
Kommunsekreterare  
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Svar på återremiss: Öppen källkod 

Förslag till beslut 
1. Svaret på återremissen godkänns. 

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

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

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

Ärendet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Det kan vara svårt att få support 

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

 Bra dokumentation kan saknas 

 Vi har inga egna programmerare” 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-29 

Kommunstyrelsen § 152/2017-09-04 

Kommunfullmäktige § 60/2010-06-14       

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
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KS § 45 Dnr 00184-2013  

Surfplattor och elektronisk handlingshantering 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Samtliga nämnder i Degerfors kommun ska använda surfplattor för 

distribution av möteshandlingar, inga pappersutskick av möteshandlingar 
ska göras. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skickas till 
IT-enheten 

Kanslichef 

Sekreterare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen  
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Uppräkning av sammanträdesarvoden 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-29 

Remissvar från Sverigedemokraterna, 2017-09-04 

Remissvar från Vänsterpartiet, 2017-09-22 

Remissvar från Miljöpartiet, 2017-09-25 

Remissvar från Socialdemokraterna, 2017-09-29 

Remissvar från Kristdemokraterna, 2017-09-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182/2017-06-12    
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 Kommunfullmäktige 

 

Diskussionsunderlag: Politisk organisation efter 

valet 2018 

Förslag till beslut 

1. Uppdragsbeskrivningarna fastställs enligt bilagan. 

2. Den totala rådstiden kvarstår på 2,9 ssg. Hur majoritet och opposition 

fördelar tiden mellan sig samt inom respektive gruppering beslutas efter 

allmänna val hållits.  

3. Arvodet för vice ordförande i folkhälsonämndens höjs till samma 

arvode som ordförande för bygg- och miljönämnden och 

servicenämnden.  

4. Arvodet för vice ordförande i gymnasienämnden höjs till samma arvode 

som ordförande för socialnämnden och kultur- och 

utbildningsnämnden. 

5. Insynsplatserna i kommunstyrelsen avskaffas. Varje parti med besatta 

mandat i kommunfullmäktige som inte har rådsfunktion får utse en 

gruppledare. Gruppledarens uppdrag fastställs enligt bilagan. Arvodet 

för gruppledaren är 1 000 kr/månad från och med 2019-01-01. 

Gruppledarsystemet ska utvärderas under 2021.  

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

sju ersättare. 

7. Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden minskar från 11 till 

nio ledamöter och från 11 till nio ersättare i respektive nämnd. 

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

Sammanfattning av ärendet 

Den politiska organisationen har utretts under 2017. Olika alternativ och förslag 

har varit ute på remiss under sommaren 2017. Svar inkom från 

Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet.  
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De beslut som föreslås bygger på att det i remissvaren finns en politisk 

majoritet bakom förslagen. 

Ärendet 

Rådsorganisation 

Nuvarande politisk organisation av råden kvarstår. Det finns medel 

motsvarande 2,9 ssg. De fördelas i dag med 2,1 till majoriteten och 0,8 till 

oppositionen. Fördelningen av tiden mellan opposition och majoritet och inom 

respektive grupp är föremål för förhandlingar mellan partierna efter allmänna 

val hållits. Exakt hur fördelningen blir efter valet 2018 beror på hur 

mandatfördelningen blir och hur partierna kommer överens om att eventuellt 

samarbeta. Oppositionsråd(-et/-en) ska emellertid väljas ur den 

partisammanslutning eller parti som utgör den största oppositionen i 

kommunfullmäktige. 

Uppdragsbeskrivningar för rollerna som råd, ordförande och vice ordförande 

fastställs.  

Gruppledare 

Varje parti har rätt att utse en ledamot i kommunfullmäktige till gruppledare. 

Gruppledarsystemet ersätter insynsplatserna i kommunstyrelsen. Gruppledarens 

ansvar framgår av beskrivningen nedan. Arvode som gruppledare utbetalas inte 

till parti som har rådsfunktion då uppgifterna som åligger gruppledaren också 

åligger råd. Arvode för respektive gruppledare fastställs till 1 000 kr/månad.  

Informationsinhämtning och insyn i kommunens verksamhet för de partier 

som inte av egen kraft får platser i nämnder eller styrelser kan ske på flera sätt. 

Större partier kan överlåta t.ex. ersättarplatser. Gruppledarna kan, om nämnder 

eller styrelser så beslutar, ges närvarorätt på sammanträden. Dock utan att extra 

arvoden eller ersättningar utgår. Det åligger gruppledarna att vara aktiva i sin 

informationsinhämtning. De kan bjuda in ansvariga tjänstemän till 

informationsmöten med partigrupper och lägga motioner i 

kommunfullmäktige. 

Fasta arvoden 

I inkomna remissvar finns det en majoritet för att höja arvodesnivåerna för vice 

ordföranden i de gemensamma nämnderna, folkhälsonämnden och 

gymnasienämnden. Folkhälsonämndens vice ordförande föreslås få samma 

arvode som bygg- och miljönämnden och servicenämnden har. 

Gymnasienämnden föreslås få samma arvode som ordförande för 

socialnämnden och kultur- och utbildningsnämndens ordförande. Detta då vice 

ordförande för de gemensamma nämnderna har ett ansvar för samordning och 

förankring av beslut och information om verksamheten till Degerfors kommun 

som andra vice ordföranden inte har och uppdragets ansvar därför mer liknar 

ordförandeuppdraget. 
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Nämndernas storlek 

Bygg- och miljönämnden minskar ner från nio till sju ledamöter och från nio till 

sju ersättare. Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden minskar från 

11 till nio ledamöter och från 11 till nio ersättare. Minskningen av antalet 

ledamöter finansierar delvis gruppledararvodena och de höjda 

sammanträdesarvoden och fasta arvodena. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-29 

Remissvar från Sverigedemokraterna, 2017-09-04 

Remissvar från Vänsterpartiet, 2017-09-22 

Remissvar från Miljöpartiet, 2017-09-25 

Remissvar från Socialdemokraterna, 2017-09-29 

Remissvar från Kristdemokraterna, 2017-09-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182/2017-06-12 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 
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Bilaga 1 - Överenskommelse avseende 

arbetsbeskrivning för vissa förtroendeuppdrag 

”Rådsreglemente” 

Denna överenskommelse syftar till att förtydliga för medborgare och 

förtroendevalda vilka uppgifter och mandat som ingår i majoritetens och 

oppositionens förtroendeposter. Innan en förtroendevald tar på sig ett nytt 

uppdrag ska personen veta vad åtagandet innebär.  

Utgångspunkten är att skapa en bred parlamentarisk förankring i 

kommunstyrelsens arbete. Det är således viktigt att både majoritet och 

opposition tar ansvar för och deltar i kommunstyrelsens arbete. I de fall 

oenighet råder gäller sedvanliga demokratiska rutiner och kommunallagen för 

att fastställa beslut. 

Kommunalråd och oppositionsråd 

Vidare kommer benämningen kommunalråd både innefatta majoritetens och 

oppositionens kommunalrådsroller. 

Kommunalråden har i laglig mening inga andra befogenheter än vad som följer 

av ordförandeskapet enligt kommunallagen samt kommunstyrelsens reglemente 

och delegeringsordning. 

Denna överenskommelse gäller sådant som inte regleras i annan lag eller 

författning. 

Kommunallrådsrollen 

Kommunstyrelsen fullgör ett uppdrag från kommunfullmäktige. Alla ledamöter 

har samma ansvar att fullgöra uppdraget, ansvara för budget och uppsikt över 

verksamheterna tillika nämnderna. 

Kommunalrådens särskilda ansvar är att se till att det finns förutsättningar för 

ledamöterna att leva upp till det ansvaret. Majoritetens kommunalråd har i 

huvudsak ansvar för den styrande majoritetens förutsättningar. På samma sätt 

har oppositionens kommunalråd ansvar för den samlade oppositionens 

förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. 

Kommunalråden har ett huvudansvar för beredningen av kommunens budget 

och måluppfyllelsen i den strategiska inriktningen. Detta innefattar att ta ansvar 

för att en tydlig politisk ledning sker av budgetberedningen samt att den 

ekonomiska uppföljningen blir genomförd. Detta omfattar även ett ansvar i att 

initiera och driva utvecklingen av styrmodellen med mål, vision och värdegrund 

i den strategiska inriktningen. 

Kommunalråden ansvarar för bilaterala kontakter. De företräder kommunen i 

överläggningar och förhandlingar med till exempel andra kommuner, 

myndigheter och övriga parter på lokal, regional samt internationell nivå.  

Kommunalråden ansvarar för den politiska ledningen och styrningen. Detta 

innebär att med hjälp av förvaltningen initiera och ta fram nödvändiga 



Degerfors kommun 
Datum 

2017-12-29 
Diarienummer 

KS 241-2016 
Sida 

5(7) 

 

 

styrdokument. Detta innebär också att hantera ärenden där kommunen är 

avtalspart och avsaknaden av kommunala styrdokument eller lagar gör att 

tjänstemännen inte kan fullgöra handläggningen. 

Det åligger även kommunalråden att planera sitt arbete så att beslut kan fattas i 

akuta ärenden samt i övrigt vara till tillgänglig för att fatta beslut och ingå avtal 

enligt fastställd delgeringsordning. 

Kommunalråden förväntas företräda och representera kommunen (inte bara 

det egna partiet) och verksamheten såväl inåt mot de anställda och brukarna 

som utåt mot medborgare och media. 

Kommunalråden förväntas delta på kommunalrådsberedning och 

kommunfullmäktige samt i de fall de ingår som ledamöter eller ersättare även 

på kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi 

och kommunstyrelsen.  

Kommunalråden erhåller kontorsutrymme i Nämndhuset med, för uppdraget, 

relevant utrustning (mobiltelefon, surfplatta och dator). Kommunalråden 

förväntas befinna sig på sin arbetsplats under kontorstid i största, möjligaste 

mån för att vara ”tillgängliga för förvaltningen”. 

Ordförande i nämnd och bolag 

Utöver vad som regleras i lag och reglemente ska ordföranden; 

 Ansvara för en effektiv och god ärendehantering. 

 Ansvara för en effektiv myndighetsutövning samt tillhandahålla beslut 

och riktlinjer som krävs för organet och dess förvaltnings uppdrag. 

 Ha god kunskap om förvaltningens och nämndens/styrelsens arbete 

och uppdrag samt informera ledamöterna om detta. 

 Ha god kunskap eller inhämta kunskap om de lagar och övergripande 

styrdokument som reglerar myndigheten. 

 Ansvara för goda och demokratiska sammanträden med effektiv 

sammanträdesteknik. 

 Motarbeta härskartekniker och skapa ett gott samarbetsklimat mellan 

nämndsledamöterna 

 Ha god kontakt och en respektfull dialog med samt övriga ledamöter. 

 Skapa ett gott samarbetsklimat mellan nämnd och förvaltning  

 Ha god kännedom om nämnds- och styrelsearbetet samt de 

arbetsordningar m.m. som reglerar arbetet och sammanträdena för 

respektive organ samt informera ledamöterna om detta. 

 Företräda nämnden och verksamheten såväl inåt mot de anställda och 

brukarna som utåt mot medborgare och media. 
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 Delta i möten med andra samverkande nämnder, organisationer och 

myndigheter. 

Vice ordförande 

 Vice ordförande ska följa ordförandens arbete för att snabbt och utan 

svårigheter kunna ersätta ordförande i alla dess uppgifter.  

 Vara insatt i ordförandens ordinarie uppgifter och aktuella ärenden. 

 Ersätta ordförande vid sjukdom och frånvaro. 

Gruppledare/insynsplatsrepresentant  

 Ansvarar för att partigruppen har god kännedom om nämnds- och 

styrelsearbetet samt de arbetsordningar och styrdokument som reglerar 

arbetet och sammanträdena 

 Ska ha god kunskap om förvaltningarnas och nämndernas/styrelsens 

arbete och uppdrag samt informera partigruppen om detta. 

 Ska ha god kunskap eller inhämta kunskap om de lagar och 

övergripande styrdokument som reglerar myndighetens arbete samt 

informera partigruppen om detta. 

 Samla till möte med samverkande partier. 

Kommunfullmäktiges ordförande 

Det åligger kommunfullmäktiges ordförande att närmast under 

kommunfullmäktige ha uppsikt över den kommunala politiska organisationen.  

Med uppmärksamhet följa frågor som har betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen och ta initiativ i dessa frågor. 

Representera kommunen vid sammanträffanden med myndigheter, 

konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunen bestämt 

annat. 

Representera kommunen vid exempelvis jubileum. 

Ordföranden svarar för kallelse och föredragningslista utfärdas till 

sammanträdena, samt bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör 

ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

I övrigt åligger det ordförande att i förekommande fall följa arbetet i av 

kommunfullmäktige utsedda beredningar. 

Initiera och delta på möten med kommunens revisorer 

Kommunstyrelsens ordförande 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att närmast under kommunstyrelsen 

ha uppsikt över kommunens hela verksamhet. 
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Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 

frågor. 

Representera kommunstyrelsen vid sammanträffanden med myndigheter, 

konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsens 

bestämt annat i ett särskilt fall. 

Ordförande i kommunstyrelsen är tillika ordförande för kommunstyrelsens 

arbetsutskott och däri ingår jour gällande den kommunala krisberedskapen.    
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Degerfors 2017 09 30                               

 

Yttrande från Kristdemokraternas partiavdelning i Degerfors 

avseende politisk organisation 

 

Denna utredning ska enligt uppgift vara en reaktion på ett 

missförstånd på en motion från S om arvodering. Dock måste 

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

förpassats till papperskorgen. Nog om detta. 

Vi inom Kristdemokraterna anser att alternativ ett är det mest 

fördelaktiga. Men då gäller det att alla politiska partier 

följer spelreglerna och inte som vid denna mandatperiods 

början då majoriteten var med och röstade in moderaternas 

kandidat till oppositionsråd. Väldigt bra för majoriteten 

således. Dåligt för oppositionen. Därför var det väldigt 

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

Annars kanske det kunde en mp:are eller vänsterpartist 

innehaft även denna position. 

Som oppositionsparti saknar vi möjligheten att få vårt 

yttrande tillfört protokollet i kommunstyrelsen (ks). Har vi 

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

om nu inte något annat parti vill framföra våra tankar som 

sitt eget yttrande. Som hänvisning till denna inskränkning 

påtalas det att kommunallagen ej medger detta men har det 

fungerat tidigare så varför inte nu. Dock blir väl protokollen 

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

väljas ur den partisammanslutning eller parti som utgör den 

största oppositionen i kommunfullmäktige (kf). Detta borde 

förtydligas mer. 

Tanken med detta måste väl vara att alla partier/koalitioner 

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

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

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

alliansen eller liknande. Vem ska då företräda vem? 

Oppositionspolitik javisst men alla partier har ju sina 

olikheter.  

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

inför nästa val beroende på dess utgång. Hursomhelst behöver 

alla partier få sin röst hörd och få ärenden förberedda med 

mera. Denna möjlighet finns ju inte nu.  

Eller kan någon opartisk tjänsteperson ombesörja detta? 

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

annars en extra utökning. 

En befogad undran är om gruppledarna i förslag två utesluter 

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

handlingarna om detta. Får dessa personer närvara på dessa 

sammanträden i ks? 

Att minska nämnderna storlek är inget vi förespråkar. Det är 

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

Minskningen i detta fall verkar bara öka maktkoncentrationen. 

Sedan är det ingen större besparing kontra 

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

eftersom det fungerar bra.  

I skriftens inledning står det att inga förändringar skett 

sedan 2002, vid ingången av denna mandatperiod trädde de nya 

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

alla ledamöters delaktighet ökat?  Knappast. 

Arbetsbeskrivningarna är annars väl utförda. Men ett tillägg 

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

som ett exempel. Detta borde mer förtydligas i skrift. 

Sammanfattningsvis vill vi som oppositionsparti kunna påverka 

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

inskränkningar och mer neddragningar i yttrandefriheten samt 

rådstiden!  

 

För Kristdemokraternas partiavdelning i Degerfors 

 

Jan Johansson  Partiavdelningsordförande 
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POLITISK ORGANISATION - svarsskrivelse 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

saknas ett tredje alternativ som vi därför presenterar nedan. 

 

För Socialdemokraterna i Degerfors kommun, Kommunstyrelsegruppen. 

 

 

ALTERNATIV 1 

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

införstådda med detsamma. 

 

 

ALTERNATIV 2 

 

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

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

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

vara KSO 1,0 ssg.  

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

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

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

kommunens bästa. Detta är vår grundläggande ståndpunkt.  

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

anser dock att gruppledare skall vara ordinarie ledamot i KF. 

 

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

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

 

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

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

insats våra fritidspolitiker gör för kommunen och dess invånare.  

Dessa bör därför räknas upp och harmoniseras med arvodesnivåerna inom Karlskoga 

kommun. 

 

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

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

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

viktigt att behålla en mandatbalans efter röstetal. 

 

 

ALTERNATIV 3 

 

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

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

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

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

penetrera. 

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

förändring av det politiska arbetet. 

 

Vi föreslår att: 

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

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

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

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

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

betydande kostnadsminskning för kommunen även om arvodena skulle komma att räknas 

upp avsevärt. 

 

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

synpunkter inräknade, även omfattas av ALTERNATIV 3. 

 

 

DEGERFORS DEN 29 SEPTEMBER 2017 



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

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

 

Från 

 MP HAR VI FÖLJANDE SYNPUNKTER 

 

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

3 råd och 2 i opp. 

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

ordförande eller vice. 

Antal medlemmar i nämnderna bör reduceras som föreslagits. 

Servisnämnd bör kvarstå med 7 medlemmar.  

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

FHN är speciellt tung 

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

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

styrelsemedlemmar. 

Hälsningar 

Björn Nordenhaag 

Ordförande  

Miljöpartiet de gröna i Degerfors 

 

 

 

 
Skickat från Samsung Tablet. 

 

 

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

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

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

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

Andersen <Peter.Andersen@degerfors.se>, Björn Nordenhaag 
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mailto:Sofie.Nordenhaag-Law@degerfors.se
mailto:lliden@msn.com
mailto:Charlotte.Silfverhjelm@degerfors.se
mailto:kasa.56@hotmail.com
mailto:Susanna.Goransdotter@degerfors.se
mailto:Jan.Ask@degerfors.se
mailto:Muris.Beslagic@degerfors.se
mailto:Peter.Andersen@degerfors.se


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

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

Rubrik: SV: Remiss om politisk organisation  

 
Hej! 

 

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

 

Vänligen 

/Susanna 

 

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

Från: Susanna Göransdotter  

Skickat: den 16 juni 2017 14:56 

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

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

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

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

Ämne: Remiss om politisk organisation 

 

Hej! 

 

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

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

 

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

 

Trevlig helg! 

 

/Susanna 

________________________________________ 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 

2. Kansliavdelningen 

Degerfors kommun, 693 80 Degerfors 

Tel: 0586-481 85  

E-post: susanna.goransdotter@degerfors.se 

Internet: www.degerfors.se 
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Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen 

Ank 2017-09-22 

Dnr KS 241-2016/8 

 
Vänsterpartiet Degerfors svar på utsänd remiss ”Politisk organisation” 

 

Olika alternativ: 

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

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

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

ordförande fastställas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intressekonflikter med andra uppdrag. 

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

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

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

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

förslag i kommunfullmäktige. 

 

Sammanträdesarvoden: 

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

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

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

idag gäller för råden. 

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

 

Fasta arvoden: 

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

respektive nämnd.(?) Folkhälsonämndens vice ordf. föreslås få samma arvode som ordf. (?) i Bygg- 



Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen 

Ank 2017-09-22 

Dnr KS 241-2016/8 

 
och miljönämnden och Servicenämnden har. Gymnasienämndens vice ordf (?) föreslås få samma 

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

Vänsterpartiets svar: Vi tillstyrker förslaget. 

Dessutom bör övervägas att uppgradera arvodet för kommunfullmäktiges ordförande. 

 

Nämndernas storlek: 

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

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

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

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

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

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

möjliggör initiativ från fler partier. 

 

Arvoden för bolagsuppdrag: 

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

uppdragen som kommunal- och oppositionsråd. 

Vänsterpartiets svar: Vi anser att nuvarande system kvarstår. 

 



1

Susanna Göransdotter

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

Vill gärna se alt 2 mvh Peter Andersson sd 
 
 
 
Skickat från Samsung Tablet. 
 
 
-------- Originalmeddelande -------- 
Från: Susanna Göransdotter <Susanna.Goransdotter@degerfors.se>  
Datum: 2017-09-04 11:14 (GMT+01:00)  
Till: Jan Ask <Jan.Ask@degerfors.se>, Muris Beslagic <Muris.Beslagic@degerfors.se>, Peter Andersen 
<Peter.Andersen@degerfors.se>, Björn Nordenhaag <Bjorn.Nordenhaag@degerfors.se>, Birgitta Höijer 
<Birgitta.Hoijer@degerfors.se>, Jan Johansson <Jan.Johansson@degerfors.se>, Johan Nordström 
<Johan.Nordstrom@degerfors.se>  
Rubrik: SV: Remiss om politisk organisation  
 
Hej! 
 
Påminner er alla om att svara på denna senast den 30/9. 
 
Vänligen 
/Susanna 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Susanna Göransdotter  
Skickat: den 16 juni 2017 14:56 
Till: Jan Ask <Jan.Ask@degerfors.se>; Muris Beslagic (Muris.Beslagic@degerfors.se) <Muris.Beslagic@degerfors.se>; Peter 
Andersén (peter.andersen@degerfors.se) <peter.andersen@degerfors.se>; Björn Nordenhaag <Bjorn.Nordenhaag@degerfors.se>; 
Birgitta Höijer <Birgitta.Hoijer@degerfors.se>; Jan Johansson <Jan.Johansson@degerfors.se>; Johan Nordström 
<Johan.Nordstrom@degerfors.se> 
Ämne: Remiss om politisk organisation 
 
Hej! 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut följande utredning på remiss till samtliga politiska partier i 
kommunfullmäktige. Svar och synpunkter ska vara inskickade till diarium@degerfors.se senast 2017-09-30. 
 
Eventuella frågor eller funderingar får ni gärna vända er till mig med. 
 
Trevlig helg! 
 
/Susanna 
________________________________________ 
Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
2. Kansliavdelningen 
Degerfors kommun, 693 80 Degerfors 
Tel: 0586-481 85  
E-post: susanna.goransdotter@degerfors.se 
Internet: www.degerfors.se 
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§ 98 Dnr 00018-2016  

Motion: Minska effekterna av växthuseffekten 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-10-04  

Skickas till 
Förvaltningschef 

Motionären 

Kommunstyrelsen   

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen  

Ank 2017-12-22 

Dnr KS 33-2016  
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Svar på motion om Purple Flag-certifiering för 

Degerfors kommun 

Förslag till beslut 

Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Degerfors kommun har beslutat att arbeta med trygghetsskapande åtgärder som 

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

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

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

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

processen och blivit certifierade som en Purple Flag- kommun.  

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

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

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

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

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

samband med konferenser bekostas av staden själv. 

Degerfors kommun anser att kostnaden för att ansöka och genomgå en 

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

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

Purple Flag. 

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

medborgardialoger, trygghetsvandringar i Degerfors och Svartå, samarbete med 

föreningsliv och lokala näringsidkare, att ta fram en belysningsplan för 

offentliga platser i Degerfors tätort. Det trygghetsfrämjande arbetet i Degerfors 

är tätt sammankopplat med brottsförebyggande åtgärder som ligger till grund 

för samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen för åren 

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

prioriteringen trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön samt att 

förebygga och beivra narkotika- samt trafikbrott. 
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Maria Sundström 

Säkerhetssamordnare 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Information från gemensamma nämnder och andra 

gemensamma organ 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Degerfors kommuns representanter i gemensamma nämnder och andra 

gemensamma organ bjuds in att informera arbetsutskottet vid följande tillfällen 

under 2018: 

Nämnd/samarbetsorgan Datum för information 

FINSAM Februari 

  

Överförmyndarnämnden September 

  

Bergslagens Räddningstjänst December 

  

Ni är välkomna till sammanträdesrum Smedjan i Nämndhuset i Degerfors kl. 

11.00 ovan angivet datum, om annat inte meddelas. Vi räknar med att er 

information tar ca 30 minuter. 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 

 

 

Beslut ska skickas till 
Bergslagens Räddningstjänst 
FINSAM Karlskoga-Degerfors 
Överförmyndarnämnden 
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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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§ 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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Svar på revisionsrapport: Granskning av elevers rätt 
till särskilt stöd 

Förslag till beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden ska återkomma med svar på granskningen 
senast 9 april 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna gjorde 2015 en granskning av elevers rätt till särskilt stöd. I 
rapporten anmodas kultur- och utbildningsnämnden att vidta lämpliga åtgärder. 
Då kultur- och utbildningsnämnden ännu inte har behandlat granskningen så 
har inte heller kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fått den för 
kännedom. Rutinen är sådan att både granskningen och svaret på denna 
behandlas på samma gång i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Revisorernas granskning ”Elevers rätt till särskilt stöd”   

Revisionsrapport ”Elevers rätt till särskilt stöd – granskning av nämndens 
styrning och uppföljning”    

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Kultur- och utbildningsnämnden 
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Revisionsrapport: Granskning av 
tillgänglighetsarbetet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett svar på 
granskningen senast till arbetsutskottets möte i april 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna gjorde 2015 en granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 
tillgänglighetsarbete. Kultur- och utbildningsnämnden bedömdes i 
granskningen utföra arbetet med tillgänglighet på ett tillfredsställande sätt. 
Bygg- och miljönämnden, socialnämnden och servicenämnden har behandlat 
revisionsrapporten.  

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Granskning av tillgängligheten”     
  

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

 




























