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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Svar avseende granskning av hantering av riktade 
statsbidrag  

Förslag till beslut 
Svaret antas och lämnas till revisorerna.  

Ärendet 
Revisorerna har granskat socialnämndens, kultur och utbildningsnämndens och 
kommunstyrelsen hantering av riktade statsbidrag. Granskningen har 
genomförts utifrån fem områden: 

 Finns det funktioner/tjänstemän med ansvar för statsbidragen? 

 Finns riktlinjer och rutiner för arbetet med statsbidrag? 

 Vem avgör vilka bidrag som ska sökas? 

 Vilka bidrag har respektive nämnd sökt? 

 Hur följs ansökningar och användningen av bidragen upp av 
nämnderna? 

Frågeställningen var densamma till samtliga aktuella nämnder. Nedanstående 
svar avser dock endast kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden.  

Revisorerna gör bedömningen att det finns tjänstemän som har uppdrag att 
ansvara för omvärldsbevakning av statsbidrag och eu-bidrag men att dessa 
uppdrag inte finns dokumenterade. Inte heller bedömer revisorerna att det 
finns riktlinjer eller rutiner för arbetet med statsbidrag. Revisorerna gör 
bedömningen att kontrollmålet avseende vem som avgör vilka bidrag som ska 
sökas i stort är uppfyllt. Även vad gäller vilka bidrag som sökt gör revisorerna 
bedömningen att nämnderna i stort söker möjliga statsbidrag. Revisorerna gör 
bedömningen att även det sista kontrollmålet delvis är uppfyllt men benämner 
det som ett utvecklingsområde. 

Vad gäller riktlinjer och rutiner för arbetet med statsbidrag lägger revisorerna 
stor vikt vid att det inte finns rutiner för bokföringsmässiga moment så att 
dessa blir rättvisande. Detta ansvarsområde tillhör ekonomiavdelningen inom 
kommunstyrelsen varför frågan hänvisas dit. Dock är det vanskligt att bokföra 
många av skolverkets statsbidrag när de beviljas då de även ska slutgodkännas 
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för att bidragen ska stanna kvar i kommunen. Först efter slutgodkännandet är 
bidraget säkert, vilket kan vara ett år efter första beviljandet. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att förvaltningen skriver ner den 
arbetsgång och beslutsprocess som finns i praktiken till en riktlinje där också 
förslag på uppföljning ska ingå. Denna riktlinje överlämnas sedan till kultur- 
och utbildningsnämnden för godkännande. I övrigt ska delegeringsordningen 
avseende ekonomiska beslut ses över utifrån synpunkten om avsaknad av 
beloppsgränser. Många gånger är det dock korta tider för beslutsfattande 
eftersom ansökning om statsbidrag kan ha relativt korta tidsfrister. Dessutom 
kan de flesta statsbidragen anses som rena verkställigheter, dvs att ansvarig 
tjänsteman alternativt förvaltningschef söker statsbidrag för ordinarie 
verksamhet inom nämndens ansvarsområde. 

   

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
 

Bilagor 

Missiv – Granskning av hanteringen av riktade statsbidrag 
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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.  
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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. 
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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  

KUN 108-2017/2



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 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Utökning av tjänst 

Förslag till beslut 
Tjänst som skolassistent inom skoladministrationen utökas från 50 till 75% från 
1 februari 2018.  

Ärendet 
I takt med att digitaliseringen i samhället ökar sker detsamma i förskolans och 
skolans värld. Vi har betydligt fler digitala system att hantera idag än för bara 
några år sedan. De syftar både till att finnas i undervisningen, men också för att 
kunna följa lagar och regler på ett fullgott sätt. De senaste tillskotten är Unikum 
inom förskolan som används både för att sköta all dokumentation kring barnen 
i för personalen men också för kommunikation och information med vårdnads-
havare på samma sätt som sker i edWise inom skolan. Också G-Suite håller på 
att tas i drift i skolan. Det är ett system som uteslutande ska användas i under-
visningen för elever och lärare. I läroplanen finns från och med hösten 2018 ett 
uttalat krav om digitalisering i utbildningsväsendet. Ingenting vi kan välja att 
avstå från med andra ord. Med fler system följer också utökade krav på skötsel 
och hantering av dessa. Behovet har ökat och det behövs utökade resurser för 
att klara detta centralt inom förvaltningen. IT-avdelningen ansvarar för driften i 
sig men att underhålla systemet vad gäller behörigheter och rättigheter ligger på 
förvaltningen. 

Samtidigt har förvaltningschef uttryckt att arbetsbelastningen är alltför hög och 
skulle behöva avlastning för att kunna penetrera vissa frågor djupare. En lös-
ning har visat sig som innebär att en medarbetare på skoladministrationen 
skulle kunna få utökad tjänst. Detta innebär att underhåll av de senast infogade 
digitala systemen skulle kunna hanteras även de av skoladministrationen, sam-
tidigt som en omfördelning av arbetsuppgifter innebär att administrativ chef 
kan avlasta förvaltningschef i vissa frågor. Just nu läggs bl.a. stor kraft på att 
förbereda organisationen för den nya Dataskyddsförordningen.  
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Finansiering 

Finansiering av den utökade tjänsten ryms inom nämndens ram. I budget finns 
medel för verksamhetschef för elevhälsan. Trots försök har denna tjänst inte 
kunnat besättas utan dessa medel föreslås istället användas för den utökade 
tjänsten inom skoladministrationen. 

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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Förslag till beslut 
Antar reviderade riktlinjer för specialkost i skolan.  

Ärendet 
Syftet med ”Rutiner för specialkost i skolan” är att alla elever i skolan ska få sin 
specialkost med god dokumentation och uppföljning genom förskoleklass, 
grundskola och gymnasieskola. Kommungemensamma riktlinjer ger en tydlig-
het för att eleven ska få rätt kost. De främjar också samarbetet mellan hemmet, 
skolsköterskan och verksamheten. Det har förevarit en diskussion kring rätten 
till viss specialkost. Tjänstemännens gemensamma förslag är dock att ingen 
förändring sker, men att riktlinjerna efterföljs fullt ut vad gäller bl.a. uppfölj-
ning. För att förtydliga detta har en revidering av gällande riktlinjer gjorts.  
   

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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Syfte 

Syftet med ”Rutiner för specialkoster i skolan”, är att alla elever i skolan ska få sin 

specialkost med god dokumentation och uppföljning genom förskoleklass, grundskola 

och gymnasieskola. 

Kommungemensamma riktlinjer ger en tydlighet för att eleven ska få rätt kost. De 

främjar också samarbetet mellan hemmet, skolsköterskan och verksamheten. 

 

Definition av specialkost 

Skolans hälsofrämjande ansvar innebär bland annat att skolan ska skapa goda rutiner 

för att alla elever ska få sina måltider på så bra sätt som möjligt. 

Eleven ska stimuleras att gå till skolrestaurangen, ta något på tallriken och slutligen äta 

maten. Detta är ett komplext samband av många olika faktorer. Ett strävansmål är en 

lugn och trivsam miljö i restaurangen, möjlighet att välja maträtt, men framförallt en 

schemalagd lunchtid så att eleverna slipper långa köer och har tid på sig att äta i lugn 

och ro. Skolan och kostverksamheten har det gemensamma ansvaret att fullgöra detta 

på bästa sätt.   

 

Alla koster som inte är den ”vanliga maten” kallas specialkoster. Detta för att påpeka 

vikten av att eleven får rätt kost. Specialkost räknas inte då eleven av någon anledning 

inte tycker om den mat som serveras. 

 

Riktlinjerna är ett sätt att poängtera hur viktigt det är för alla elever att kunna inta en 

måltid under skoldagen. Detta för att både fysiskt och psykiskt få energi och kunna 

tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. 

 

Specialkoster 

Specialkoster finns av flera olika orsaker. För att definiera olika koster och vad som 

kräver kostintyg har följande grupper beslutats: 

1. Medicinskt motiverade dieter: komjölksproteinallergi, glutenintolerans, 

laktosintolerans och födoämnesallergier. 

2. Överkänslighetsreaktioner: t.ex. paprika, tomat. 

3. Behov av anpassad kost av medicinska skäl. 

 

 

Pedagogisk lunch 

Den pedagogiska lunchen innebär att vuxen personal inom skolan äter tillsammans 

med eleverna i hälsofrämjande syfte. 

Pedagogisk lunch är alltid den rätt som erbjuds eleven. 

Pedagogisk specialkost beställs via rektor till kökschef. 
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Övergripande riktlinjer 

Huvudansvaret för elevens specialkost ligger alltid hos vårdnadshavaren. 

Vårdnadshavaren har ansvaret för att kontakta skolsköterskan angående elevens behov 

av specialkost.  

 

Skolorna och kostverksamheten i Karlskoga och Degerfors samarbetar omkring 

specialkosterna i kommunerna. Det finns metoder och rutiner som är gemensamt 

utarbetade. Detta underlättar i kontakten med elever och vårdnadshavare. Det är också 

ett led i skolans kvalitetssäkring av måltiderna. 

Se även kvalitetsåtagande specialkost. 

 

Kvalitetsåtagande specialkost 
Folkhälsonämnden har, sedan 2012, beslutat om ett kvalitetsåtagande kring 

specialkost. I åtagandet framgår vad som ingår i tjänsten samt vad som förväntas av 

eleven som har specialkost. Årligen kommer elever med specialkost att tillfrågas kring 

tjänsten. 

 

Alla nya specialkoster beställs genom skolsköterskan 

1. Förskoleklass 
När eleven ska börja i förskoleklass görs en förfrågan om behov av specialkost. En 

blankett skickas ut tillsammans med skolans information inför skolstarten.  

Om den blivande eleven har behov av specialkost fyller vårdnadshavaren i blanketten 

och skickar den tillsammans med journalkopia till skolsköterskan.  

Blankett 1: ”Till Dig som har barn med specialkost.” 

 

Vid behov träffas vårdnadshavaren, skolsköterskan och måltidspersonalen för en 

genomgång av den specialkost som eleven behöver. 

 

2. Kostintyg 

Vårdnadshavaren, lärare eller eleven kontaktar skolsköterskan när behov av 

specialkost finns. Journalkopia skall alltid bifogas. Skolsköterskan gör en bedömning 

och skriver ett kostintyg. Vårdnadshavaren eller myndig elev ska skriva under intyget. 

Detta skickas sedan till det aktuella produktionsköket samt mottagningsköket.  

Blankett 2: Kostintyg, 2 sidor. 

 

3. Bekräftelse specialkost 

När det är klart med kostintyg skickas en bekräftelse hem till vårdnadshavaren/myndig 

elev. Där framgår att vårdnadshavare eller elev ska vid sjukdom eller ledighet anmäla 

detta till det aktuella köket.  

Blankett 3: Bekräftelse specialkost. 

 

Om eleven under två veckors tid inte hämtar ut sin specialkost, kommer denna att dras 

in. Köket meddelar skolsköterskan som i sin tur meddelar vårdnadshavaren. 
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4. Uppföljning av specialkost 

I slutet av varje vårtermin går det ut en förfrågan till de elever med specialkost, om 

skolsköterskan bedömer att de behöver följas upp.   

 

Vårdnadshavaren/myndig elev meddelar om det är aktuellt med specialkost även 

kommande läsår, eller om behovet har upphört. Skolsköterskan ansvarar för detta. Om 

inte vårdnadshavaren/myndig elev inkommer med svar, så anses inte behovet av 

specialkost längre förekomma. Blankett 4: Uppföljning av specialkost. 

5. Bekräftelse avslut specialkost 

Om ej svar inkommer på ”uppföljning av specialkost”, eller att eleven inte hämtar ut 

sin specialkost under två veckors tid, avslutas specialkosten. Ett meddelande om detta 

skickas till vårdnadshavaren/myndig elev.  

Blankett 5: Avslutad specialkost. 

6. Skolbyte inom kommun 

Inför skolbyte inom kommunen skickar skolsköterskan specialkostintygen till den 

skola där eleven ska gå. 
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Samarbetsprojekt mellan Folkhälsoförvaltningen, Karlskoga och Degerfors kommuner. 
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Till dig som har barn med specialkost! 
 

Fyll i följande frågor och skicka blanketten snarast till skolsköterskan, då får ditt barn 

rätt kost från början i förskoleklassen. Skicka gärna med ett foto på barnet. 

OBS! Om barnet inte har någon specialkost behöver blanketten inte skickas in! 

Vid frågor kontakta gärna skolsköterskan på den skola där barnet ska gå. 
 

Barnets namn: _________________________________________________ 

 
Personnummer: ________________________________________________________ 

 

Adress: __________________________________________________ 

 

Tel.nr:  __________________________________________________ 

 

Skola:  ___________________________________________________________  

 
Mitt barn har följande specialkost 

 

Allergi/ överkänslighet mot följande livsmedel: 

(Ange om allergin mot livsmedlet gäller i naturell och/eller tillagad form) 

Bifoga journalkopia från vården. 

___________________________________________________________ 
 

Specialkost t.ex. laktosfri, glutenfri, diabetes: 

Bifoga journalkopia från vården. 

___________________________________________________________ 

  

Om barnet har Fritidshemsplacering - vilket datum börjar barnet där? ____________ 

 

___________ 
Datum 

 

_____________________________________________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift 

 

 

Namn (skolsköterska): __________________________________________________ 

 

Skola:                          ___________________________________________________ 

Ort:                          ___________________________________________________ 

Tfn:                           __________________________________________________ 

E-post:                           __________________________________________________ 

1. FÖRSKOLEKLASS 
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_____________________________________ 

Namn 

 

 ___________________________________  

Personnummer 

                                                                                                           

_____________________________________ 

Skola 

 

 ___________________________________  

Klass 

 

 

Specialkostbeställning 

 
Allergi/ överkänslighet mot följande livsmedel: 

(Ange om allergin mot livsmedlet gäller i naturell och/eller tillagad form) 

Bifoga journalkopia från vården. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
Specialkost t.ex. laktosfri, glutenfri, diabetes: 

Bifoga journalkopia från vården 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
Vilka symtom får eleven vid intag av det/de födoämnen han/hon är allergisk 

eller överkänslig mot? 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Ev. åtgärder vid reaktion på födoämnen:  

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Tel.nr. till personer som kan kontaktas om eleven får en reaktion: 

 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

 

2. KOSTINTYG     
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Övriga upplysningar: 

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

 

________________________       ___________________________ 
Ort. Datum                                                    Ort  Datum 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 Vårdnadshavarens underskrift 
                  

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Skolsköterskans underskrift 
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______________________________________________ 
Elevens namn 

 

______________________________________________   
Personnummer 

 

 

______________________________________________  
Specialkost 

 

Får specialkost fr.o.m. den: ________________________ 

 

 

Det är viktigt att eleven kontaktar personalen i matsalen för att få sin specialkost. 

 

 

OBS! Om eleven är sjuk eller ska vara ledig ska detta anmälas till 

produktionsköket. 

 

Produktionsköket för ________________skolan är ________________ 

tfn:_____________ 

 

 

Om eleven inte hämtat sin specialkost under två veckors tid kommer den att  

tas bort. 

Finns behovet av specialkost måste ny kontakt tas med skolsköterskan. 

 

 

Om det sker några förändringar i specialkosten meddelas detta till skolsköterskan. 

 

 

 

Namn (skolsköterska): ________________________________________________ 
 

Skola:                           ________________________________________________ 

Ort:                           ________________________________________________ 

Tfn:                           ________________________________________________ 

E-post:                           ________________________________________________ 

3. BEKRÄFTELSE SPECIALKOST 
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Till dig som har barn med specialkost! 

 

Är det fortfarande aktuellt med specialkost?  

Det kan ha skett förändringar under det gångna läsåret. Jag ber därför att ni fyller i 

blanketten och skickar den åter snarast. 

 

Barnets namn:_________________________________________________ 

 

Personnummer:________________________________________________ 

 

Skola:___________________________         Klass:___________________ 

 
 

Mitt barn har följande specialkost 

 

Allergi/ överkänslighet mot följande livsmedel: 

(Ange om det gäller i tillagad och/eller naturell form.) 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 
Specialkost t.ex. vegetarisk, laktosfri, glutenfri, diabetes: 
 

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

 
       Specialkost är ej längre aktuell 

 

_____________  
Datum                                

 

____________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift 
 

Namn (skolsköterska): __________________________________________________ 

Skola:                           __________________________________________________ 

Ort:                           __________________________________________________ 

Tfn:                           __________________________________________________ 

E-post:                           __________________________________________________ 

 

 

 

4. UPPFÖLJNING AV SPECIALKOST 
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______________________________________________________________ 

Elevens namn 

 

______________________________________________________________ 

Personnummer 
 

 

Skola:______________________________   Klass:____________________                                                                                        

 

______________________________________________________________ 

Specialkost 

 

 

Har inte längre specialkost.  

 

 

Finns behovet av specialkost måste ny kontakt tas med skolsköterskan. 

 

 

_____________  
Datum                                

 

 
 

Namn (skolsköterska): _________________________________________________ 
 

Skola:                          __________________________________________________ 

Ort:                          __________________________________________________ 

Tfn:                          __________________________________________________ 

E-post:                           _________________________________________________ 

 

  

 

5. AVSLUTAD SPECIALKOST 



 
 Kultur- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-13 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr 00090-2017  

Konstverket Mor Maria 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
1. Mot bakgrund av den uppmärksamhet som frågan om Mor Maria 

statyetten väckt, uppmanar en enig nämnd kultur- och 
utbildningsförvaltningen att inte verkställa det beslut om placering av 
statyetten som nämnden fattade vid sitt novembersammanträde. 

2. Nämnden är vidare ense om att på nytt behandla frågan vid sitt 
februarisammanträde. Inför mötet ska förvaltningen inhämta 
synpunkter på placeringen av statyetten från allmänhet och Degerfors 
hembygdsförening.      

Sammanfattning av ärendet 
Beslutet att flytta Mor Maria till Kanadaskogen har ifrågasatts av Degerfors 
hembygdsförening och enskild.  

Yrkanden 
Lars-Gunnar Hedenquist (L) yrkar att: 

Mot bakgrund av den uppmärksamhet som frågan om Mor Maria statyetten 
väckt, uppmanar en enig nämnd kultur- och utbildningsförvaltningen att inte 
verkställa det beslut om placering av statyetten som nämnden fattade vid sitt 
novembersammanträde. 
Nämnden är vidare ense om att på nytt behandla frågan vid sitt 
februarisammanträde. Inför mötet ska förvaltningen inhämta synpunkter på 
placeringen av statyetten från allmänhet och Degerfors hembygdsförening. 

Skickas till 
Förvaltningschef 

Kulturchef 

 



 

 

 

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 

 

 

Sofia Luthman, 0586-481 63 
Sofia.luthman@degerfors.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Flytt av skulpturen Mor Maria 

Förslag till beslut 

Godkänner flytt av skulpturen Mor Maria från korsningen Kanadagatan-

Källénsgatan till Kanadaskogen i närheten av lekparken. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturchefen har fått i uppdrag av nämnden att utreda frågan om var 

skulpturen Mor Maria ska placeras, då den inte längre kan stå kvar vid 

korsningen Kanadagatan-Källénsgatan. Nämnden har tidigare fattat beslut om 

att en ny placering skulle bli vid lekplatsen i Kanadaskogen men bestämt att 

frågan ska utredas närmare och att allmänheten ska få chans att komma med 

åsikter samt att hembygdsföreningen ska tillfrågas. Därför har allmänheten 

bjudits in till Degerfors bibliotek för att ta del av en kortfattad bakgrund till 

verket och få chansen att tycka till. Hembygdsföreningen har bjudits in till ett 

dialogmöte på Degerfors bibliotek. Utöver det har konstnären (liksom förra 

gången ärendet bereddes) fått chansen att komma till tals.    

Ärendet 

I slutet av 1990-talet ledde konstprojektet ”Ge Degerfors ett ansikte” till en rad 

offentliga utsmyckningar, däribland bronsstatyetten ”Mor Maria” av konstnären 

Anders Hultman. Skulpturen, som föreställer Degerfors allra första 

barnmorska, har stått i korsningen Kanadagatan-Källénsgatan utanför det hem 

som Maria delade med sin make, målarmästare C. J. Pettersson, sedan 

uppförandet och fram till dess att den blev påkörd under snöröjningen en 

vinter. Efter det togs skulpturen om hand för säker förvaring i kommunens 

centralförråd, medan tankarna kring en ny placering började ta form. Anders 

Luthman, chef över serviceförvaltningen, inkom med förslaget att skulpturen 

skulle flyttas till Kanadaskogen, vid lekplatsen och kulturchefen fick i uppdrag 

av förvaltningens chef att presentera det förslaget för nämnden. Motiveringen 

bakom placeringen var att Mor Maria då kan blicka ut över Kanada och det blir 

lättare att samla barngrupper runt skulpturen och samtala om historien som gav 

upphov till den. Konstnären fick förslaget presenterat för sig och ställde sig 

bakom det och beslut om flytt togs i nämnden. 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-01-25 
  

KUN 90-2017 
Sida 

2(8) 

 

 

 

Efter att beslutet offentliggjordes höjdes röster från allmänheten och 

hembygdsföreningen om att statyetten bör placeras någon annanstans. 

Nämnden beslutade då att uppdra till kulturchefen att utreda frågan ytterligare 

och ta in synpunkter, inte bara från konstnären, utan även från allmänheten och 

hembygdsföreningen. Förvaltningschef Anna-Lena Sandell uppdrog åt 

kulturchefen att undersöka följande sex placeringsförslag (utan inbördes 

ordning) som kommit förvaltningen till del: 

 Kyrkogården vid Mor Marias grav 

 Linnélunden utanför församlingshemmet 

 Utanför Pilgårdens vårdcentral 

 Degerfors bibliotek 

 Kanadaskogen i närheten av lekparken 

 Kanada i närheten av nybygget (där den nya gatan ska heta Mor Marias 

gata).  

Under tiden 21 december 2017-24 januari 2018 har allmänheten kunnat besöka 

biblioteket och där ta del av en kort presentation av historien bakom statyetten 

och de olika placeringar som föreslagits. Möjligheten har då getts att på en 

talong komma med egna synpunkter och förslag på placering. Totalt har 60 

personer lämnat sitt bidrag, vilket utgör 0,6 procent av invånarantalet (för 

fullständig redogörelse se bilaga). I samband med att kulturchefen tog fram 

materialet till allmänheten skickades det också till konstnären Anders Hultman 

så att han i lugn och ro och utan påverkan kunde bilda sig en uppfattning om 

de olika placeringarnas för-och nackdelar. Detta följdes sedan upp med ett 

telefonmöte 18 januari. Kulturchefen har även bjudit in Degerfors 

hembygdsförening till ett dialogmöte 23 januari. Efter det dialogmötet ringde 

undertecknad återigen upp konstnären, för att ställa följdfrågor. 

Telefonsamtal med konstnären Anders Hultman 18 januari 2018 

Konstnären inledde samtalet med att säga att han har läst igenom underlaget 

och att innan vi gick igenom de olika alternativen som föreslagits ville han säga 

att han säger ”definitivt och direkt nej till kyrkogården”, då han inte tycker att 

bronsstatyetten hör hemma där. ”Den är inte tänkt som en gravutsmyckning 

och det blir helt fel för det är inte det som är tanken med statyetten. Syftet med 

statyetten har ingenting med en kyrkogård att göra.” Han ställde sig positiv till 

att lyfta fram hennes viloplats, men vill inte att det ska göras med hans statyett. 

Vilket ledde in samtalet på syftet med och ursprunget till statyetten. Statyetten 

handlar om emigration och immigration, vilket är högaktuellt idag. På Mor 

Marias tid emigrerade människor från Sverige på grund av fattigdom och nu 

emigrerar människor till Sverige på grund av bland annat krig. 

 

Enligt en historia tänkte sig Mor Maria och hennes man målarmästaren 

emigrera till Kanada (liksom många andra boende på orten då) men ångrade sig 
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i sista stund och sa ”Vi bygger vårt eget Kanada här i Degerfors”. Konstnären 

har blivit uppringd av en privatperson från Degerfors som har påpekat att det 

inte finns några historiska belägg för att den historien är sann, men det spelar 

enligt honom ingen roll i sammanhanget. Det är ändå den historien han har 

utgått från när han har skapat konstverket Mor Maria. Han sa också att 

statyetten bör placeras i Kanada, för den handlar i första hand om Kanada, inte 

om Mor Maria. ”Hon sitter på en packad resväska och ser barnen komma 

tillbaka. Då bestämmer hon sig för att stanna kvar i Degerfors.” 

Konstnären vill att statyetten ska stå någonstans där det är många människor 

som rör sig. Helst ska den överraska och dyka upp utan förvarning så att man 

på ett lekfullt och pedagogiskt sätt kan prata med barngrupper om varför 

människor flyttar på sig. Kanske är det så att det i dessa barngrupper kan finnas 

barn som har flyttat till Sverige? Det är ett högaktuellt ämne. På det viset var 

ursprungsplaceringen bra, då statyetten stod lite anspråkslöst i en vägkorsning 

med blicken riktad mot det hus där hon hade bott tillsammans med sin make.  

Konstnären tillfrågades och godkände den föreslagna platsen vid lekplatsen i 

Kanadaskogen. Tanken med den placeringen är att Mor Maria har ryggen vänd 

mot Kanadaskogen och blickar ut över Kanada, samtidigt som hon kan hålla 

lite koll på barnen som leker på lekplatsen. Då konstnären först tillfrågades om 

den placeringen (inför att ärendet togs upp i nämnden första gången) gillade 

han tanken bakom det hela och gav sitt bifall. Han sa flera gånger under 

telefonsamtalet att det kändes som ett genomtänkt förslag, som ligger i linje 

med syftet bakom statyetten. 

Ett annat förslag var biblioteket, men där ”blir den en skulptur som bara är en 

skulptur” som konstnären uttryckte det. Han ser också att det kan bli samma 

problem med snöröjning som på ursprungsplatsen. 

Pilgårdens vårdcentral har också föreslagits, med motiveringen att det är där 

som nutidens barnmorskor håller till. Konstnären sa sig förstå syftet med 

förslaget, men betonade att statyetten inte ska stå inomhus. Skulle den ha en 

sådan placering måste den stå i anslutning till huvudentrén så att den syns. Han 

föredrog dock placeringen vid lekplatsen i Kanadaskogen, då det inte är Mor 

Marias yrkesidentitet som barnmorska som är det han vill lyfta fram med 

statyetten, utan det faktum att hon valde att stanna kvar i hembygden. 

Förslaget om placering i Linnélunden känns helt malplacerat enligt konstnären. 

Linnélunden är en hyllning till Carl von Linné och har enligt konstnären ingen 

anknytning till Mor Maria. 

Vad gäller en placering vid Mor Marias gata befarar konstnären att det aningen 

blir så att hon blir nedplogad igen eller att hon måste stå vid sidan av (och det 

vill han inte). Om det skulle bli aktuellt med en lekplats i direkt anslutning till 

det nya området kunde hon placeras där, tycker konstnären, som betonar att det 

är ju ändå väldigt nära till lekplatsen i Kanadaskogen. Han avrundade med att 

säga att han tyckte att det ursprungliga förslaget (vid lekplatsen i Kanadaskogen) 

var det mest genomtänkta, att han ställer sig bakom det förslaget och hoppas att 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-01-25 
  

KUN 90-2017 
Sida 

4(8) 

 

 

han som konstnär får ha inflytande över placeringen av sitt konstverk. Han 

uppskattar även engagemanget kring placeringen. 

Dialogmöte med hembygdsföreningen 23 januari 2018 

Undertecknad träffade fem medlemmar i hembygdsföreningen på biblioteket. 

Birgit Westergren deltog också i mötet och tog anteckningar.  

Hembygdsföreningen motsätter sig förslaget om placering vid lekplatsen i 

Kanadaskogen med motiveringen att Mor Maria aldrig vistades där under sin 

livstid. På den tiden var Kanadaskogen urskog. De framhöll också att 

berättelsen om Mor Maria (att hon och hennes make tänkte emigrera till 

Kanada men ångrade sig i sista stund) inte har några som helst historiska belägg 

och att paret i själva verket aldrig tänkte emigrera.  

Hembygdsföreningen uttryckte missnöje över att inte ha blivit tillfrågade första 

gången frågan om en flytt av statyetten kom upp på dagordningen. 

Hembygdsföreningen berättade att många har sagt att det har varit svårt att ta 

sig till Degerfors bibliotek för att tycka till och att det borde ha funnits 

möjlighet att göra det digitalt i stället. Därför har de självmant samlat in 27 

personers bidrag och lämnade in dessa i samband med mötet. 

En person i hembygdsföreningen uttryckte att statyetten får hamna var som 

helst, bara inte i Kanadaskogen, för där har hon inte varit och att Mor Maria ska 

stå där hon levde och verkade. 

En annan person tyckte att statyetten stod bäst där hon stod förut, men om det 

var hembygdsföreningen inte eniga. 

Förslaget som hembygdsföreningen ställer sig bakom är Linnélunden med 

motiveringen att där vistades Mor Maria ofta, att det inte finns någon risk för 

att hon plogas ner igen, att det är lätt att samla barngrupper där och att det är 

en plats där många människor passerar förbi och stannar till. Andra alternativa 

platser som hembygdsföreningen tog upp i samband med mötet var 

Kulturcentrum Berget och Esters park. 

Samtal med konstnären Anders Hultman 24 januari 2018 

Dagen efter dialogmötet med hembygdsföreningen ringde undertecknad 

återigen upp konstnären Anders Hultman för att få svar på om det varit 

kommunen som beställde konstverket och om det i så fall fanns något 

kriterium om att statyetten skulle stå där Mor Maria vistats under sin livstid. 

Konstnären berättade att han tyckte att historien om hur Mor Maria och hennes 

make låtit bli att flytta till Kanada och sagt att de skulle bygga sitt eget Kanada 

här var rolig. Därför gjorde han på eget bevåg lite modeller och deltog även i en 

utställning. Enligt konstnären visade inte kommunen något jättestort intresse 

för dessa modeller vid den tiden. När han fick uppdraget att göra konstverket 

Solbågen jobbade han med Mor Maria vid sidan av det projektet, ”av bara 

farten” och för egen del. 
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Hans kompis som också är konstnär och duktig på konstgjuteri hjälpte till. 

Konstnären visade sedan dåvarande kulturchef Marianne Nyström en av sina 

modeller och hon uppmuntrade honom att göra statyetten Mor Maria. Enligt 

konstnären tjänade han inga stora pengar på det. Att han fastnade för just den 

historien hade att göra med att han och de andra konstnärerna som deltog i 

projektet ”Ge Degerfors ett ansikte” bodde en månad i Degerfors och att det 

ingick i uppdraget att snappa upp historier om Degerfors. Konstnärens förslag 

var då att göra en liten oansenlig statyett som skulle stå på en icke offentlig 

plats. Enligt honom fanns det inga kriterier om att statyetten skulle placeras där 

Mor Maria rörde sig under sin livstid. 

Konstnären upprepade att han ställer sig bakom förslaget om placering vid 

lekplatsen i Kanadaskogen och vidhöll att den platsen inte ligger så långt bort 

”det är ju inte långt åt skogarna mot Laxå” och att det finns en stark fysisk 

anknytning till Kanadaområdet och att de andra platserna som föreslagits i hans 

mening inte har ett dugg med Kanada att göra. Han avrundade sedan med att 

säga att det som intresserade honom var historien om varför Kanada fick 

namnet Kanada. Det var på grund av den historien som han valde att göra 

statyetten. Hade det bara handlat om Mor Marias gärning som barnmorska 

hade det inte varit lika intressant för honom. Slutligen sa han att statyetten 

aldrig har varit tänkt som ett minnesmärke över Mor Maria. 

Allmänheten 

Totalt har sextio personer tagit tillfället i akt att under perioden 20 december 

2017 och 24 januari 2018 tycka till om placeringen av Mor Maria. Det 

motsvarar 0,5 procent av Degerfors kommuns befolkning. Majoriteten av dessa 

sextio personer (73 procent) tycker att statyetten ska placeras i Linnélunden. 

För en fullständig sammanställning, se bilaga. 

Genomgång av de olika förslagen 

Kyrkogården vid Mor Marias grav 

Fördelar: statyetten får stå orörd och skyddad från plogbilar, ett sätt att 

uppmärksamma denna historiska kvinna vars grav nu är märkt enbart med 

hennes makes namn, Degerfors kyrkogård har en rad andra så kallade 

kulturgravar. 

Nackdelar: Marken tillhör inte Degerfors kommun utan Nysunds församling, 

konstnären motsätter sig den här placeringen å det bestämdaste då han anser att 

den placeringen helt motverkar syftet med hans konstverk. 

Linnélunden utanför församlingshemmet 

Fördelar: statyetten får stå orörd och skyddad från plogbilar, Linnélunden är en 

etablerad plats för reflektion och en plats där många rör sig, det är lätt att samla 

barngrupper där, hembygdsföreningen förordar den placeringen bland annat 

för att Mor Maria vistades mycket där, det var det populäraste förslaget bland 

de 60 personer ur allmänheten som tyckte till om placeringen. 
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Nackdelar: Marken tillhör inte Degerfors kommun utan Nysunds församling, 

konstnären invänder mot placeringen då han anser att Mor Maria inte har något 

med Carl von Linné att göra. 

Utanför Pilgårdens vårdcentral 

Fördelar: Många människor i rörelse, det är där nutidens barnmorskor håller till 

Nackdelar: Marken tillhör inte Degerfors kommun utan landstinget, det är ont 

om plats utomhus, vilket kan göra det svårare att samla barngrupper och 

samtala om migration på ett säkert avstånd från biltrafiken. Konstnären förstår 

poängen med kopplingen till dagens barnmorskor, men vidhåller att statyetten 

inte handlar om Mor Marias yrkesidentitet utan om det faktum att hon och 

hennes make stannade kvar och byggde sitt eget Kanada. Risk att statyetten 

återigen blir nedplogad, beroende på var den hamnar. 

Degerfors bibliotek 

Fördelar: Många människor i rörelse. Marken tillhör Degerfors kommun. 

Nackdelar: Risk för att statyetten återigen blir nedplogad. Konstnären uttrycker 

en oro för att statyetten utan Kanada som kontext skulle bli en statyett i 

mängden. 

I närheten av lekparken vid Kanadaskogen 

Fördelar: Statyetten får stå orörd och skyddad från plogbilar, lätt att samla 

barngrupper och samtala om migration, konstnären själv förordar den här 

placeringen, marken tillhör Degerfors kommun. 

Nackdelar: Hembygdsföreningen motsätter sig förslaget, någon har uttryckt en 

oro för att barnen som leker i lekparken kan skada sig på statyetten. 

Kanada i närheten av nybygget (där den nya gatan ska heta Mor Marias 

gata) 

Fördelar: Nära till Mor Marias gata. 

Nackdelar: Konstnären är rädd för att statyetten antingen blir nedplogad igen, 

alternativt hamnar vid sidan av. Hembygdsföreningen motsätter sig förslaget. 

Bedömning 

Frågan om konstverkets placering har gett upphov till viss debatt. Under 

arbetet med utredningen (och framför allt efter samtalen med konstnären och 

hembygdsföreningen) har undertecknad fått uppfattningen att det egentligen 

handlar om två olika Mor Maria. Dels handlar det om statyetten Mor Maria som 

konstnären Anders Hultman har skapat, inspirerad av en historia om den 

historiska personen Mor Maria och dels handlar det om den historiska 

personen Mor Maria. Det är undertecknads uppfattning att en förklaring till att 

placeringen blir laddad är att de två blandas ihop. Statyetten är en konstnärlig 

skapelse och för konstnären spelar det mindre roll om historien som han har 

använt som inspiration är sann eller inte, medan hembygdsföreningen 

framhåller vikten av att fakta kommer fram och att det är historiskt korrekt. 

Hade inte statyetten föreställt en historisk person hade placeringen måhända 

inte blivit lika debatterad? 
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Utredningen pekar på att två placeringar är aktuella; vid lekparken i 

Kanadaskogen och Linnélunden. Konstnären ställer sig bakom förslaget att 

placera statyetten vid lekparken i Kanadaskogen. Han säger att det är det mest 

genomtänkta förslaget och det som stämmer bäst överens med hans syfte med 

sitt konstverk. Han anser vidare att en placering vid Linnélunden är helt 

malplacerad då hans konstverk handlar om Kanada i första hand och dessutom 

att Mor Maria inte hade något med Carl von Linné att göra. 

Hembygdsföreningen å andra sidan motsätter sig en placering i Kanadaskogen 

och förordar en placering vid Linnélunden, alternativt Kulturcentrum Berget 

eller Esters park, där Mor Maria verkade. Majoriteten av de sextio personer ur 

allmänheten som lämnat in sina synpunkter föredrar också Linnéplatsen. De 

representerar 0,6 procent av Degerfors totala befolkning.  

Så vems ord väger tyngst? Konstnärens eller hembygdsföreningens? Ska 

statyetten ses som ett konstnärligt verk som upphovsmannen har 

tolkningsföreträde till eller handlar det om Mor Maria som historisk person? 

Det är inte en enkel fråga. Hembygdsföreningens engagemang i frågan 

uppskattas och deras kunskap om Mor Maria bör lyftas fram. Konstnären 

förordar placeringen vid lekplatsen i Kanadaskogen då den enligt honom är det 

mest genomtänkta förslaget och det som bäst stämmer överens med syftet 

bakom verket. För honom handlade det om att gestalta en historia om hur Mor 

Maria och hennes make beslutade sig för att bygga sitt eget Kanada på 

hemmaort. Huruvida historien är sann eller inte är mindre viktig enligt 

konstnären. Hans fokus ligger i första hand på Kanada och hur Kanada fick sitt 

namn, inte på Mor Maria som historisk person. Syftet var enligt konstnären 

aldrig att göra ett minnesmärke över en historisk person. Konstnären tog själv 

initiativet till att skapa konstverket, det var inte något som beställdes av 

kommunen. Därför fanns heller inget krav på var konstverket skulle placeras.  

Utifrån de förutsättningar som finns (att konstnären själv var initiativtagare till 

verket och huvudsyftet var att gestalta en historia som han tyckte var rolig och 

intressant, oavhängigt av dess sanningshalt samt att statyetten inte är ett 

historiskt minnesmärke) och med full förståelse för frågans komplexitet är det 

undertecknads förslag att nämnden godkänner flytten till lekplatsen vid 

Kanadaskogen då det är konstnärens uttryckliga önskan.  

När det blir dags för nyinvigning (på vilken plats det än vara månde som 

nämnden beslutar sig för) föreslår undertecknad att hembygdsföreningen bjuds 

in för att berätta om Mor Maria och hennes historia. Deras kunskap är stor och 

det är framför allt en privatperson som har lagt ner mycket möda och arbete på 

att forska om hennes liv. På så vis kan båda Mor Maria (konstverket och den 

historiska personen) lyftas fram och samexistera. 

Sofia Luthman 

Kulturchef 
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Beslut ska skickas till 
Kulturchef 
 
Bilagor 
Sammanställning av allmänhetens åsikter 
 



Plats Antal röster Motivering 

Kyrkogården 5 * Kyrkogården är en offentlig plats. Graven är kulturgrav. Graven ingår i åter-

   kommande kyrkogårdsvandringar. 

  * Det är en familjegrav med bara makens namn och stenen är ganska oansenlig

    - varför statyn skulle harmoniera i storlek. Det är synd och skam att inte

   kvinnornas namn finns med på stenarna från förr. Detta skulle på detta vis

   avhjälpas på sätt och vis. Hon var inte bara barnmorska i Degerfors utan

   engagerad i frågor på riksnivå också m m. 

 

Linnélunden 44 * Motivering: Jannelundstorget är platsen för Degerfors historia. Linnélunden 

   är kommunens enda offentliga parkområde - som sköts. Under 2017

   besöktes platsen av ca 320 skolelever + 4 turistbussar. 

   Alltså: Här skulle Mor Maria synas och uppmärksammas. 

 

Pilgården 5 * Gärna i någon plantering. 

  * Eftersom dagens barnmorskor håller till där. Den ska ej stå på trottoaren eller

   liknande så att man ej kan gå eller cykla på den. 

  * Eftersom hon var barnmorska. Den ska stå så den inte kan bli påkörd vare sig  

   av plogbil eller annat. 

  * Statyn kommer att ses av flest människor där. 

  * Tycker att den symboliserar sjukvården. 

 

Biblioteket 1 * Mor Maria är en legend för hela Degerfors. Att finnas på biblioteket måste 

   vara en naturlig plats för statyetten. Många besöker biblioteket. De har en  

   bra - duktig personal som talar om vad som finns där m m. De har samman-

   komster som ger bra informationer. Alla vuxna och barn som går till 

   biblioteket får veta vem som var Degerfors första barnmorska. Och inga plog- 

   bilar kan skada statyetten. 

 

Kanadaskogen 2 * Kul med mer info/lek kring detta för barn. 

 

Mor Marias gata 1 * Det är viktigt att hedra Mor Maria genom placering i närheten av nybygg- 

   nationen. Ibland är jättesvårt för nya invånare att kunna eget ort historia. 

   För mig och eget familj som är ursprungligen från Polen är viktigt att kunna 

   lokalt seder, historia etc. 

 

Eget förslag 4 * Vid Smältarbyggningen 

  * På Berget 

  * Vid löparstenen bredvid Medborgarplatsen 

  * Torget 












