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§ 1   

Fastställande av föredragningslista och val av 
justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

 Punkten ”Delrapport heltidsprojekt” utgår 

 Punkt ”Intern kontroll för kansliavdelningen 2017” läggs till 

 Punkt ”Information om bidragsansökan från Degerfors Motor Klubb” 
läggs till 
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§ 2 Dnr 00002-2018  

Planuppdrag för detaljplan: Nytt vattenverk på 
Degernäs 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut (enligt 
kommunstyrelsens delegeringsordning 4.5) 
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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-15 

Skickas till 
Stadsarkiteket  
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§ 3 Dnr 00001-2018  

Hyror för Degerfors IF 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget förslag till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

4. Kommunstyrelsen ska få månadsvis information om den ekonomiska 
situationen i föreningen från företrädare från DIF. 

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

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

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

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

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

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

a. Loger 105 tkr kr 

b. Övrig hyra 500 tkr 

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

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

4. Information ska lämnas till kommunstyrelsen kvartalsvis. 

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

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-12 
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§ 4 Dnr 00286-2017  

Diskussion: Åtgärder för friskare arbetsplatser 
(arbete med sjukfrånvaro) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Det uppdras åt förvaltningarna att senast maj 2018 ta fram nämndspecifika 
analyser och handlingsplaner och återrapportera dessa till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av 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.   

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. 

Arbetsutskottet diskuterar bland annat följande: 

 Sjukpenning dras in av Försäkringskassan utan att arbetsgivaren 
kontaktas. Det leder till att arbetsgivaren kan komma att få betala 
sjuklön i upp till 180 dagar.  

 Att sänka sjukfrånvaron är bra, men vi behöver också arbeta med 
förebyggande insatser så vi kan undvika att folk blir sjuka alls. 

 Eventuellt inrätta en tjänst, på försök, som arbetsmiljösamordnare. 

 Först göra en analys av om cheferna gör det de ska idag. Det finns 
beslut, t.ex. att chefen ska kontakta en medarbetare som varit 
sjukfrånvarande fler än fem tillfällen de senaste tolv månaderna, men 
följs de?  

 Koppling till psykisk ohälsa och stress, varför blir folk sjukskrivna för 
det och vad gör vi åt det?   
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§ 5 Dnr 00189-2017  

Information om förändringar av 
vaktmästarorganisationen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 144/2017-09-18     

Skickas till 
Servicechef 

Kommun- och ekonomichef 

Biträdande kommunchef och kanslichef  
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§ 6 Dnr 00027-2016  

Antagande av näringslivsstrategi 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.  

Arbetsutskottets beslut 
Skrivningen i SWOT-analysen om problem med genomfartstrafik ska ändras till 
tung genomfartstrafik.  

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. 

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att skrivningen i SWOT-analysen om problem med 
genomfartstrafik ska ändras till tung genomfartstrafik.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-04 

Degerfors kommuns näringslivsstrategi 2018-2022, 2018-01-04 
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§ 7 Dnr 00276-2017  

Ansökan om medel till Bergslagsakademin 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Ansökan avslås.   

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.   

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att ansökan avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-12 

Ansökan från Intresseföreningen Bergslaget, 2017-12-07  
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§ 8 Dnr 00006-2018  

Internbudget för kommunstyrelsen 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Disposition från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 

görs med sammanlagt 548 tkr enligt följande: 

a. Verksamheten samarbets- och marknadsföringsavtal tillförs  

i. 310 tkr avseende Degerfors IF 

ii. 150 tkr avseende Degerfors Volleybollklubb Orion 

iii. 30 tkr i eventuell reklamskatt 

b. Verksamheten arrangemang och anslag tillförs 58 tkr för 
projektet Natur, kultur och kommunikation på Berget i 
Degerfors. 

2. Internbudget för kommunstyrelsen avseende 2018 antas med gjorda 
dispositioner från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.  

Sammanfattning av ärendet 

Inför kommunstyrelsens internbudget 2018 ingick besparingar 1 059 tkr enligt 
följande utöver det extraanslag om 1 000 tkr som fanns 2017 för införande av 
nytt ekonomisystem. 

Index Citybanepengar   -159 tkr 

Lokalkostnader, räddningstjänst   -100 tkr 

Tillfällig utökning miljö- och samhällsbyggnad -300 tkr 

Kostnader ekonomisystem (licenser och konsulter) -300 tkr 

Tillfällig utökning, hemsida   -200 tkr 

Utöver ovan angivna kostnadsminskningar beslöt kommunfullmäktige i 
samband med rambeslutet i juni om ytterligare -153 tkr i nettokostnads-
anpassningar för kommunstyrelsen. 

I förslaget till internbudget finns förstärkningar enligt nedan, de poster 
markerade med * är av tillfällig art. 

Heltidsprojekt*  600 tkr 

Val 2018*   300 tkr 

Arvoden ställföreträdare  100 tkr 

Nytt gemensamt tillagningskök 250 tkr 
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Dataskyddsombud  240 tkr 

Ökning personal, lön och bemanning 192 tkr 

Ökad licenskostnad, bemanning  45 tkr 

Förhöjt personalomkostnadspålägg 122 tkr 

Ökad kostnad trafik- och mätverksamhet 120 tkr 

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader uppgår till 1 500 tkr 
exklusive de öronmärkta anslagen för ny förskoleavdelning, ny avdelning inom 
vård och omsorg samt ny IT-tekniker. Under 2017 har kommunstyrelsen fattat 
beslut om disposition av anslaget för oförutsedda kostnader för 2018 enligt 
följande. Efter dessa dispositioner återstår 952 tkr av dessa 1 500 tkr. 

Samarbets- och marknadsföringsavtal, Degerfors IF, KS § 
134/2017 

310 tkr 

 

Projektet Natur, kultur och kommunikation på Berget i Degerfors, 
KS § 139/2017 

58 tkr 

 

Eventuell reklamskatt på ovan angivna avtal 30 tkr 

Samarbets- och marknadsföringsavtal, Degerfors Volleybollklubb 
Orion, KS § 191/2017 

150 tkr 

I övrigt har inte några större verksamhetsförändringar skett vad gäller 
verksamheters omfattning och inriktning mellan åren 2017 och 2018.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-14 

Internbudget kommunstyrelsen, 2018-01-14 
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§ 9 Dnr 00263-2017  

Revisionsrapport: Granskning av 
bokföringsunderlag och rutiner kopplat till 
leverantörsfakturor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-02  

Revisionsrapport, 2017-12-04 
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§ 10 Dnr 00234-2017  

Revisionsrapport: Granskning av hantering av 
riktade statsbidrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2018-01-08 

Revisionsrapport, 2017-11-08 
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§ 11 Dnr 00010-2018  

Förslag avseende kollektivtrafikutveckling i stråket 
Karlstad-Örebro 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-15 

Skrivelse ”Förslag avseende kollektivtrafikutveckling i stråket Karlstad-Örebro 
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§ 12 Dnr 00166-2016  

Översyn av kommunstyrelsens organisation, 
servicenämnden och arbetsmarknadsenheten 
(AME) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.  

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.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-11 

Lägesrapport till KS AU i november  

 

 



 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(31) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 00004-2018  

Överenskommelse om samverkan för god, jämlik 
och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå ”Överenskommelse om samverkan för god, 
jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023” med Region Örebro län.  

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).   

Vid antagande av överenskommelse överlämnas arbetet att driva på arbetet för 
en god, jämlik och jämställd hälsa till Folkhälsonämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-11 

Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro 
län 2018-2023     
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§ 14 Dnr 00137-2014  

Utvärdering av projektet "Gör jämlikt - gör skillnad, 
jämlik hälsa i Karlskoga och Degerfors" 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Utvärderingen av projektplanen Gör jämlikt - gör skillnad Karlskoga och 
Degerfors 2017 läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
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 

Folkhälsonämnden § 158/2017-12-13 

Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-28 
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§ 15 Dnr 00081-2016  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ärendet återremitteras för att representanter från Polisen ska bjudas in för att 
redovisa för vilka effekter medborgarlöftena har haft.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen antar medborgarlöftet mellan Polisen och Degerfors 
kommun för perioden 2018-2019. 

I samverkansöverenskommelsen mellan närpolisområde Bergslagen och 
kommunerna är 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.  

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet återremitteras för att representanter från 
Polisen ska bjudas in för att redovisa för vilka effekter medborgarlöftena har 
haft. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-21 

Medborgarlöften 2018-2019 

Kommunfullmäktige § 46/2016-06-20 

Skickas till 
Säkerhetssamordnare  
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§ 16 Dnr 00237-2017  

Öppen källkod som standard ska utredas 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-29 

Kommunstyrelsen § 152/2017-09-04 

Kommunfullmäktige § 60/2010-06-14     
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§ 17 Dnr 00241-2016  

Beslut om uppräkning av sammanträdesarvoden 
2018 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-29 

Remissvar från Sverigedemokraterna, 2017-09-04 

Remissvar från Vänsterpartiet, 2017-09-22 

Remissvar från Miljöpartiet, 2017-09-25 

Remissvar från Socialdemokraterna, 2017-09-29 

Remissvar från Kristdemokraterna, 2017-09-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182/2017-06-12  
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§ 18 Dnr 00033-2016  

Svar på motion: Minska effekterna av 
växthuseffekten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Motionen anses besvarad.  

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

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

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

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

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

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

Servicenämnden har varit intresserade och säkerställt att förvaltningen arbetar 
miljömedvetet.   

Beslutsunderlag 
Servicenämnden § 98/2017-12-14 

Motion från Björn Nordenhaag (MP), 2016-01-26 
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§ 19 Dnr 00252-2017  

Svar på motion: Purple Flag-certifiering för 
Degerfors kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Motionen avslås.  

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-03 

Motion från Peter Andersén (SD), 2017-11-27 
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§ 20   

Information från gemensamma nämnder och andra 
gemensamma organ 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
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 

Skickas till 
FINSAM 

Överförmyndarnämnden 

Bergslagens Räddningstjänst 
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§ 21 Dnr 00251-2017  

Centralt inköp av kommunens datorer 

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

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

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

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

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

4. Utvärdering av projektet görs under hösten 2019. 

I sammanfattningen i ovan nämnda beslutsparagraf går att läsa att 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Servicenämnden § 82/2017-11-02     

Skickas till 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Kommun- och ekonomichef  
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§ 22 Dnr 00021-2015  

Revisionsrapport: Granskning av elevers rätt till 
särskilt stöd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden ska återkomma med svar på granskningen 
senast 3 september 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”  

Skickas till 
Kultur- och utbildningsnämnden 

Biträdande kommunchef och kanslichef 
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§ 23 Dnr 00155-2015  

Revisionsrapport: Granskning av 
tillgänglighetsarbetet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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”     

Skickas till 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

 



 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(31) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 00039-2017  

Rapport: Intern kontrollplan för kansliavdelningen 
2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet tackar kommunsekreterare Susanna Göransdotter för 
informationen.   

Sammanfattning av ärendet 
Under 2017 har kansliavdelningen haft två interkontrollområden; efterlevnaden 
av stoppdatum och verkställighet av politiskt fattade beslut. Resultatet 
frånkontrollen visar att det finns förbättringsmöjligheter inom samtliga 
nämnder, men att det behöver vidtas olika åtgärder. Till den 
förvaltningsgemensamma kontrollrapporten för 2017 kommer förslag på 
åtgärder att formuleras så kommunstyrelsen kan ta ställning till om åtgärderna 
bedöms vara tillräckliga för att önskvärd förbättring ska uppnås..      
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§ 25 Dnr 00285-2017  

Bidragsansökan från Degerfors Motor Klubb för 
upprustning av anläggning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att kontakta föreningen 
och inhämta information om verksamheten, hur många medlemmar 
som är aktiva och hur många ungdomar som är aktiva, ekonomisk 
situation för föreningen 

Sammanfattning av ärendet 
Degerfors Motor Klubb har inkommit med en ansökan om bidrag på 600 tkr 
för upprustning av sin anläggning.  

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef  

 


