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§ 4 Dnr 00041-2018  

Driftramar 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi föreslår kommunstyrelsen att  

1. Fastställa följande driftramar för 2019 

Kommunstyrelsen   104 334 tkr 

Kommunstyrelsens oförutsedda         390 tkr 

Bygg- och miljönämnden          129 tkr 

Servicenämnden     25 869 tkr 

Kultur- och utbildningsnämnden  189 013 tkr  

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde föreslå eventuella ramtillskott för socialnämnden och 
presentera hur ett eventuellt ramtillskott ska finansieras.  

3. Kommunstyrelseförvaltningens svar på preliminära driftramar antas 
inklusive införande av friskvårdspeng, centralt inköp av datorer samt 
inrättande av en miljöstrateg (eller motsvarande)   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi (KSAU ek)behandlade slutligt 
förslag på driftramar 2018 på sammanträde 2018-05-22. På sammanträdet 
diskuterades olika alternativ men alla grundade sig på följande förutsättningar. 

De ”öronmärkta” anslag som fanns i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader i budget 2018 har tillförts respektive nämnd. Det gällde ny 
boendeenhet inom vård och omsorg, ny förskoleavdelning samt IT-tekniker. 

Med anledning av att kommunens intäkter inte utvecklas i samma takt som 
behovet av kostnadsutökningar har det uppstått ett behov av 
kostnadsanpassningar. Hänsyn till dessa anpassningar har gjorts i de ramar som 
föreslogs. Sammantaget uppgår anpassningarna till drygt 4 mkr. 

Nivåerna avseende den gemensamma gymnasienämnden har bedömts utifrån 
tidigare diskussioner med Karlskoga kommun. Anslaget till den gemensamma 
gymnasienämnden finns inom kommunstyrelsens ram. 

 

Enligt senaste befolkningsuppgiften har kommunen ökat sitt invånarantal med 
48 personer mellan 1 november 2016 och 31 mars 2017. I förutsättningarna för 
ramberäkningen är det dock en oförändrad befolkningsutveckling inför 2019. 
Schablonmässigt är varje invånare värd ca 50 tkr i ökat kostnads-
utjämningsbidrag.  
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På sammanträdet bestämde kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi att 
invånarantalet ska öka med tio personer mellan 2018 och 2019.  

Vad gäller LSS-utjämningen kommer en ny prognos under vecka 24.  

Förutsättningarna för ramarna är enligt följande (utöver det som tidigare 
nämnts): 

- Uppräkning med 2,8 % (sammanvägt av löneökning och övrig   uppräkning) 

- Oförändrad befolkning mellan 2017-11-01—2018-11-01 

- Utdelning från kommunens bolag med 1,0 mkr 

De föreslagna ramarna innebär ett positivt budgeterat resultat om 5,7 mkr (0,99 
% av skatteintäkter och generella bidrag).  Kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader uppgår till 390 tkr (1 500 tkr). Sänkningen jämfört med 
tidigare år beror på överföring av kostnader för marknadsföringsavtal, friskvård 
samt inrättande av ny tjänst som miljöstrateg. 

Resultaten för 2019, 2020 och 2021 innehåller finansiering om 5,7 mkr per år 
från tidigare överskott från verksamheten ensamkommande flyktingbarn. När 
denna möjlighet till finansiering upphör behöver nettokostnaderna anpassas i 
motsvarande grad. 

Ytterligare information om de så kallade välfärdsmiljarderna lämnades på 
sammanträdet. 

Flerårsplan 

För att nå resultatmålet för 2020 och 2021 om minst 1 % av skatteintäkter och 
generella bidrag krävs med nuvarande förutsättningar fortsatta 
nettokostnadsanpassningar med 6,4 mkr för 2020 och ytterligare 8,4 mkr för 
2021. Anledningen till den kraftiga resultatnedgången under planperioden beror 
på att verksamheternas nettokostnader ökar mer än vad skatteintäkter och 
generella bidrag gör tillsammans.  

Förslag 

Utifrån de planeringsförutsättningar som gäller för 2019 och de beslut som 
KSAU ekonomi fattat om krav på nettokostnadsanpassningar föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen följande förslag till ramar. 

 

Kommunstyrelsen  104 334 tkr 

Kommunstyrelsens oförutsedda        390 tkr 

Bygg- och miljönämnden          129 tkr 

Servicenämnden    25 869 tkr 

Kultur- och utbildningsnämnden 189 013 tkr  

Socialnämnden  233 547 tkr 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi 

 

Budget 2019 med plan för 2020-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi tackar för inkommen tjänsteskrivelse 
från kommunstyrelseförvaltningen.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi beslöt på sammanträde 2018-03-28 
om preliminära driftramar. Enligt beslutet ska nämnderna återkomma med en 
konsekvensanalys hur de preliminära driftramarna påverkar verksamheterna. 
Svaret ska vara inlämnat till KSAU ekonomi senast den 11 maj 2018. Möjliga 
kostnadsanpassningar utan att kvaliteten försämras ska också presenteras. 

Driftbudget 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att de preliminära ramarna för 
kommunstyrelsens verksamheter inte ska påverka verksamheterna negativt. Det 
finns dock tre utökningar som tidigare diskuteras och behandlats under 
budgetprocessen som inte inryms. Det gäller: 

 Friskvårdspeng 

 Centralt inköp av datorer 

 Miljösstrateg (eller motsvarande) 
Sammantaget skulle en ramförstärkning behövas med ca 1,7 – 2,0 mkr om alla 
tre punkterna ska ingå i budgeten. 

1. Friskvårdspeng 

Friskvårdspeng till kommunens anställda har diskuterats under en tid 
och ärende har även samverkats inför beslut där förslaget är att föreslå 
ett friskvårdsbidrag om 1 000 kr per tillsvidareanställd personal. I 
kommunen finns ca 700 tillsvidareanställda och att göra någon form av 
bedömning hur många av de anställda som kommer nyttja 
friskvårdsbidraget är jättesvårt att göra. 

Förslaget är att ett anslag om 200 tkr tillförs budgeten för 
personalbefrämjande åtgärder och friskvård. Befintligt anslag uppgår i 
dagsläget till 300 tkr. Finansiering föreslås ske att minska anslaget för 
oförutsedda kostnader med 200 tkr. 
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2. Centralt inköp av datorer 

Det finns ett ärende som hänvisats till budgetprocessen 2019 avseende 
att föra över medel till servicenämnden från de övriga nämnderna 
avseende centralt inköp av datorer. Problemet med detta har varit att 
det saknas medel i driftbudgeten för att finansiera förslaget fullt ut. 
Anledningen är att vissa inköp skett via investeringsbudgeten. 

Ett sätt att frigöra resurser från 2019 och framåt är att det görs en 
nedskrivning av kvarvarande datorer i anläggningsregistret för att på så 
sätt ta bort framtida avskrivningar. Beloppet för framtida avskrivningar 
samt de inköp av datorer som gjorts i nämndernas egna budgetar 
motsvarar det belopp som skulle behövas för att kunna genomföra 
centralt inköp av datorer, ca 965 tkr. 

Förslaget är alltså att en nedskrivning av datorer gör under 2018 med 
1,1 mkr (exklusive de inköp som görs under året i investeringsbudgeten) 
tkr och servicenämnden tillförs medel motsvarande de årliga 
avskrivningarna för dessa i budget 2019. 

3. Miljöstrateg (eller motsvarande) 

Bygg- och miljönämnden begärde i januari en utökning med en tjänst. 
Vid träff med nämndens ordförande och avdelningschef framkom att 
tjänsten behövs för att primärt arbeta strategiskt med kommunens 
klimat-, miljö- och naturvårdsarbete. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslut i mars att överlämna ärendet till den ordinarie budgetprocessen, § 
46/2018.  

En tjänst motsvarande denna bedöms kosta mellan 550 och 600 tkr/år. 
Är kommunen aktiv på området borde bidrag kanske kunna sökas som 
täcker 25-30% av kostnaden för tjänsten. Ramförstärkning skulle i så 
fall behövas med ca 420 tkr och förslaget är att medel flyttas från 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.  

I övrigt föreslås följande utökningar (-) och kostnadsanpassningar (+).  

tkr 

Licenskostnader, moduler främst för 
bemanningsplanering samt växling av 
personal 

 

-200 

Pensionshandläggning -30 

Parkeringsintäkter, järnvägsstation (ny 
intäkt under 2018) 

+30 

Ändrad fördelningsnyckel, 
gymnasienämnd 

+664 

Övrig korrigering av gymnasienämnd +112 

Miljö- och samhällsbyggnads-
avdelningen 

+100 

Politisk verksamhet +100 

Kommunchef +50 
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Summa +826 

 

Ökade licenskostnader avser moduler inom bemanning och personalplanering. 
Bedömningen är att dessa moduler är av värde främst med hänsyn till införande 
av heltider. Växling av personal avser succession med anledning av pensions-
avgång på personalavdelningen. Höjningen avseende succession är av tillfällig 
karaktär under 2019. 

Nuvarande pensionshandläggare i Karlskoga, som vi köper tjänst av, går i 
pension under 2018 och beredskap behöver finnas för en eventuell förändrad 
lösning av pensionshandläggare.  

Kostnadsanpassningarna avseende gymnasienämnden beror på dels en 
förändrad fördelningsnyckel och dels ett för högt anslag 2018. Degerfors andel 
av de totala kostnaderna minskar från 23,5 % till 22,2 % vilket motsvarar 664 
tkr i 2018 års nivå.  

Vad gäller kostnadsanpassningarna inom miljö- och samhällsbyggnads-
avdelningen och politisk verksamhet är det en anpassning till de senaste årens 
nivåer där positiva avvikelser redovisats de senaste fyra åren. 

Bedömningen är att ovanstående inte kommer att påverka verksamheterna 
negativt.  

 

Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader 

Under 2017 skrevs samarbetsavtal med både Degerfors IF och VBK Orion. 
Dessa har hittills finansierats via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader. Från och med budget 2019 har kostnadsökningen för dessa avtal 
flyttats från KS-oförutsett till kommunstyrelsens ram. Beloppet uppgår till 490 
tkr. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader uppgår därmed i 
förslaget till 1 010 tkr.  Utöver samarbetsavtalen föreslås tidigare i 
tjänsteskrivelsen följande: 

 

Utgångspunkt, KS oförutsett 1 500 tkr 

Avgår, samarbetsavtal -490 tkr 

Avgår, friskvårspeng -200 tkr 

Avgår, Miljöstrateg -420 tkr 

Återstår 390 tkr 

Investeringsbudget 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi föreslog att nämndernas 
investeringsramar skulle reduceras med 10 % 2019 jämfört med den 
flerårsbudget kommunfullmäktige fattade beslut om i november 2017. Förslaget 
innebär en sänkning från 3 000 tkr till 2 700 tkr. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är i dagsläget att sänkningen inte 
väsentligt påverkar investeringsverksamheten.  
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Max Tolf 
Ekonomichef Kommunchef 
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 Kommunstyrelsen 

 

Driftramar 2019 socialnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att 

1. Tillföra socialnämnden 1 200 tkr för driftbudget 2019 avseende 
hemmaplanslösningar vilka finansieras med ett engångsanslag från 
avsatta medel för framtida kostnader för flyktingverksamheten. 

2. Tillföra socialnämnden ytterligare 3 500 tkr. Finansiering sker genom en 
sänkning av årets resultat med motsvarande belopp.   

3. Socialnämndens ram för 2019 uppgår till 238 247 tkr. 

4. Kommunens resultat för 2019 uppgår till 2 645 tkr (47 % av 
skatteintäkter och generella bidrag) 

5. Socialnämnden ska på kommunstyrelsens sammanträde i oktober 
återrapportera arbetet med nettokostnadsanpassningar.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi (KSAU ek) behandlade slutligt 
förslag på driftramar 2018 på sammanträde 2018-05-22. På sammanträdet 
diskuterades olika alternativ men alla grundade sig på följande förutsättningar. 

De ”öronmärkta” anslag som fanns i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader i budget 2018 har tillförts respektive nämnd. Det gällde ny 
boendeenhet inom vård och omsorg, ny förskoleavdelning samt IT-tekniker. 

Med anledning av att kommunens intäkter inte utvecklas i samma takt som 
behovet av kostnadsutökningar har det uppstått ett behov av 
kostnadsanpassningar. Hänsyn till dessa anpassningar har gjorts i de ramar som 
föreslogs. Sammantaget uppgår anpassningarna till drygt 4 mkr. 

Utifrån de planeringsförutsättningar som gäller för 2019 och de beslut som 
KSAU ekonomi fattat om krav på nettokostnadsanpassningar föreslog 
kommunstyrelseförvaltningen att socialnämndens ram skulle uppgå till 233 547 
tkr. De föreslagna ramarna för nämnderna totalt sett innebär ett positivt 
budgeterat resultat om 5,7 mkr (0,99 % av skatteintäkter och generella bidrag).  
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader uppgår till 390 tkr (1 500 
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tkr). Sänkningen jämfört med tidigare år beror på överföring av kostnader för 
marknadsföringsavtal, friskvård samt inrättande av ny tjänst som miljöstrateg. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis möte den 22 maj 2018 gavs ett 
uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att se över möjligheterna till 
eventuella tillskott i driftramarna för socialnämnden med anledning av det svar 
socialnämnden lämnat angående de preliminära driftramarna för 2019. 
Återrapport ska ske på kommunstyrelsens sammanträde i juni. 

Kommunstyrelseförvaltningen har därefter fört diskussioner med 
socialförvaltningen om nivån på ramen och vilka åtgärder som vidtagits för att 
komma i ram.  

Utifrån den verksamhet och dess volym som bedrivs i dagsläget finns ett behov 
om ca 8,6 mkr i tillskott. Följande uppställning är åtgärder som 
socialförvaltningen själva lyft fram i nettokostnadsanpassning samt medel som 
kan frigöras med anledning av förändrat behov på Västergården. 

 

Nämnden får behålla del av kostnad 
(50 %) för ny avdelning inom vård 
och omsorg trots minskning av 
antalet vårdtagare på den aktuella 
avdelningen 

 

1,7 mkr 

Fortsatt arbete med att arbeta med 
hemmaplanslösningar för att minska 
institutionsvård för barn- och unga. 
Finansieras via ej förbrukat 
statsbidrag för ensamkommande 
flyktingbarn 

 

1,2 mkr 

Socialförvaltningens egna åtgärder 
och förslag till besparingar (vissa 
förslag ej behandlade politiskt) 

 

2,2 mkr 

 

Ovanstående åtgärder räcker inte för att kommunen ska nå ett resultat om 
minst 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. Det saknas ca 3,5 mkr. 
Beslutar kommunfullmäktige enligt förslaget uppgår resultatet för 2019 med 
nuvarande förutsättningar till ca 2,6 mkr eller ca 0,46 % av skatteintäkter och 
generella bidrag. 

   

Finansiering 
1. Det extra tillskottet i driftramen för socialnämnden 2019 på 1,2 mkr 

avseende hemmaplanslösningar, föreslås finansierar med ett 
engångsanslag från avsatta medel för framtida kostnader för 
flyktingverksamheten. 

2. Tillföra socialnämnden ytterligare 3,5 mkr, finansiering sker genom en 
sänkning av årets resultat.  

3. Beslutar kommunfullmäktige enligt förslaget uppgår resultatet för 2019 
med nuvarande förutsättningar till ca 2,6 mkr eller ca 0,47 % av 
skatteintäkter och generella bidrag. 
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Bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att socialnämnden är i behov av en 
driftramsökning för 2019 för att klara nuvarande verksamhetsnivå och det 
fortsatta arbetet med att få ned kostnader för bland annat institutionsvård för 
barn och unga. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 23 maj 2018 

SN § 38 2018-04-25 Yttrande ekonomiska driftramar 2019  
   

Madelene Hedström 
Biträdande ekonomichef 

Bilagor 
SN § 38 2018-04-25 Yttrande ekonomiska driftramar 2019 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 

Biträdande ekonomichef  

Socialnämnden 



 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr 00041-2018 

Investeringsramar 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi föreslår kommunstyrelsen att 
fastställa följande investeringsramar för 2019 

Kommunstyrelsen     2 700 tkr 

Kultur- och utbildningsnämnden    3 600 tkr 

Socialnämnden     1 710 tkr 

Servicenämnden, skattekollektiv    6 012 tkr 

Servicenämnden, avgiftskollektiv  12 195 tkr 

Total investeringsbudget 2019  26 217 tkr      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har haft uppföljningsmöten med 
nämndordföranden och förvaltningschefer den 8 mars 2018 utifrån 
presentationerna på den gemensamma budgetkonferensen. Nämnderna har 
inkommit med investeringsönskemål enligt tidigare plan och några nytillkomna 
investeringar såsom bygga ny träningshall. Om investeringarna medför att 
kommunens totala driftkostnader minskas måste det finnas med en kalkyl som 
påvisar kostnadsreduceringarna tillsammans med investeringskalkylen. Visar det 
sig vara en bra investering så bör detta läggas med i långtidsplanen för 
investeringar. 

På grund av ökade avskrivningskostnader i kommunen behöver 
investeringsnivån minskas där det är möjligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi föreslog i budgetförutsättningarna en minskning av nämndernas 
investeringsäskanden med 10 %.  

I nämndernas svar framgår det att sänkningen är möjlig att genomföra utan att 
verksamheterna påverkas genom omprioritering inom föreslagen 
investeringsbudget, alternativt skjuta fram vissa investeringsobjekt.   

I de föreslagna investeringsramarna för 2019 ingår inte budget för byggnation 
av nytt vattenverk i Degerfors, ny träningshall samt nytt LSS-boende. Dessa 
investeringsprojekt måste beslutas separat av kommunfullmäktige.    
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§ 78 Dnr 00183-2016  

Antagande av detaljplan för Agen 1:1 
(Torget/Medborgarplatsen) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Granskningsutlåtandet godkänns. 

2. Detaljplan för Medborgarplatsen – del av Agen 1:1 (ny infart till torget) 
antas med de justeringar som anges i granskningsutlåtandet. 

3. Kommunens ställningstagande om att det detaljplanen medger inte 
kommer att innebära betydande miljöpåverkan offentliggörs.  

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget mitt i Degerfors centrum. Syftet med planen är att 
möjliggöra en ny infart från väg 205 till Medborgarplatsen samt möjlighet att 
anlägga 10-15 nya parkeringsplatser på del av nuvarande torgyta. Den nya 
tillfarten ansluter till befintlig parkering bakom Nämndhuset. Anledningen till 
förändringen är att skapa nödvändig tillgänglighet och därmed förutsättningar 
för att kunna fortsätta bedriva handel i nuvarande och utvecklad omfattning i 
det så kallade ”Coophuset”. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under 15/11 – 6/12 2016. Några 
mindre kompletteringar infördes i planbeskrivningen inför granskningen. En 
första granskning genomfördes 16/12 2016 – 13/1 2017. Eftersom 
länsstyrelsen, som bevakar statliga intressen likväl som säkerhet och hälsa, 
klargjorde att detaljplanen skulle komma att överprövas avseende 
trafiksäkerheten vid ett antagande valde kommunen att inte besluta om 
antagande utan låta detaljplanen ligga vilande. Efter nya överläggningar med 
Trafikverket har vissa revideringar och kompletteringar gjorts i planförslaget 
och en ny granskning har genomförs 20 april – 14 maj 2018. I 
granskningsutlåtandet har yttranden inkomna under granskningstiden 
sammanställts och kommenterats. Endast två mindre tillägg föreslås göras i 
planbeskrivningen. 

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

Yrkanden 

Peter Pedersen (V) yrkar att: 

1. Granskningsutlåtandet godkänns. 



 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

2. Detaljplan för Medborgarplatsen – del av Agen 1:1 (ny infart till torget) 
antas med de justeringar som anges i granskningsutlåtandet. 

3. Kommunens ställningstagande om att det detaljplanen medger inte 
kommer att innebära betydande miljöpåverkan offentliggörs. 

Beslutsordning 

Muris Beslagic (S) och Carina Sätterman (S) avstår från att delta i beslut. 

Beslutsunderlag 
Granskningsutlåtande omgång 2, 2018-05-21 

Planbeskrivning antagande omgång 2, 2018-05-21 

Plankarta antagande omgång 2, 2018-05-21 
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UTÖKAT FORFARANDE – PBL 2015 

 
Detaljplan för 

  TORGET – DEL AV AGEN 1:1 

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

av K-Konsult Karlskoga 

  
  _______________________________________________  

   

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 

 

 
 
 
 

GRANSKNINGS- Granskningen har aviserats genom att ett granskningsmeddelande sänts ut  

MEDDELANDE per brev till sakägare enligt fastighetsförteckning till den 20 april 2018 och 
från samma dag har handlingarna även funnits tillgängliga på kommunens 
hemsida. 

  Eventuella synpunkter skulle ha varit kommunstyrelseförvaltningen tillhanda 
senast den 14 maj 2018.  

  
  

YTTRANDEN Inga yttranden har inkommit från sakägare. 

SAKÄGARE   
 
 

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

ALLMÄNHET   
 Kommentar: 
Yttrandet redovisar i ett antal punkter andra värderingar och slutsatser än 
det som planförslaget medger. 
Här måste dock den centrala frågan beaktas, vilken är att utan en ny infart 
från Medborgargatan så är Coop inte beredd att göra de investeringar som 
man anser krävs för att driva butiken vidare. Det kan man ha synpunkter på 
men så ser situationen ut och utifrån det får kommunen värdera alternativen. 
Ur plansynpunkt handlar det om att pröva ifall föreslagna åtgärder är möjliga 
och lämpliga utifrån gällande lagstiftning och de kriterier som gäller vid 
utformning av trafiksystem med mera. Planen visar att så är fallet. Sedan är 
det är ju fullt möjligt att anta detaljplanen men ändå låta bli att bygga en ny 
infart.  
Vad planen ger är ett besked om att denna del av ett paket av åtgärder som 
kan eller måste göras faktiskt är genomförbart. 
Sedan är det några punkter som måste bemötas utifrån vilken ”måttstock” 
som används vid värdering av om olika funktioner, t ex trafiklösningar, är 
lämpliga eller inte. 
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Om man betraktar det hela ur ett strikt Degerforsperspektiv kan exempelvis 
ökningen av antalet trafikrörelser med 12-15 % tyckas vara stor. Men det är 
inte ökningen som avgör ifall det här rör sig om betydande miljöpåverkan. 
Det är ifall det totala antalet trafikrörelser, kombinerat med i vilken omgivning 
detta sker, är eller förväntas bli mycket omfattande som det kan övervägas 
om detta är betydande miljöpåverkan. I det aktuella fallet är marginalen till 
en sådan situation mycket stor. I princip därför att Degerfors inte är en stor 
ort och det antal trafikrörelser som kan komma ifråga därmed blir begränsat. 
För att ge någon form av perspektiv på begreppet betydande miljöpåverkan, 
ifall E18 skulle dras om via en bro över Möckeln så skulle det helt säkert 
anses kvalificera för betydande miljöpåverkan och därmed kräva en formell 
miljöbedömning (miljökonsekvensbeskrivning), projektet kan med största 
sannolikhet lika fullt genomföras. 
På samma sätt används ordet trafikfarligt om det faktum att biltrafik kommer 
korsa en gång-/cykelväg vid den nya infarten. Sådana korsningspunkter 
finns i mängder runt om i Sverige, ett stort antal med betydligt fler 
trafikrörelser vad gäller både bilar och oskyddade trafikanter. Det är en punkt 
som kräver mer uppmärksamhet jämfört med om den inte finns där men det 
gör den per automatik inte trafikfarlig. 
Slutligen ska uppgiften om att en parkeringsplats i ett A-läge genererar en 
omsättning på 1 miljon kronor kommenteras. Det är en korrekt siffra, även 
om det är en schablon, som det finns fog för att använda. Man ska dock 
komma ihåg att 10 nya platser i A-läge inte är detsamma som 10 nya 
miljoner i omsättning. Dessa 10 platser ersätter ur omsättningssynpunkt 
sannolikt 10 platser som låg lite längre ifrån och kanske är värda 700 000:- i 
omsättning, alltså blir ”vinsten” 3 miljoner kronor för de 10 platserna. Inte lika 
mycket men absolut inte oväsentligt. Observera att detta är ett principiellt 
resonemang, inte exakta siffror för Coopbutikens p-platser. Sedan ska det 
också sägas att det inte går att dra slutsatsen att en p-plats måste vara 
mindre värd i en liten stad/ort än i en större. Tvärtom är känsligheten för 
gångavstånd generellt större i mindre orter än i större. 

 
 

Benita Sonesson har inkommit med ett yttrande, bilaga 2. 

  
 Kommentar: 
Utifrån de synpunkter som framförs måste även här poängteras att den 
centrala frågan är, att utan en ny infart från Medborgargatan så är Coop inte 
beredd att göra de investeringar som man anser krävs för att driva butiken 
vidare. Såväl café som torghandel förutsätter att enskilda näringsidkare vill 
satsa och tro på att det går att driva en lönsam verksamhet på platsen, detta 
är inget som kommunen kan besluta om, och det finns få alternativa 
verksamheter som kan dra så mycket folk som en dagligvarubutik gör. 
Det här kan man återigen ha synpunkter på men så ser situationen ut och 
utifrån det får kommunen värdera alternativen. 

 
 

GRANSKNINGS- Planen har under tiden 20 april – 14 maj 2018 även varit  

REMISS  utsänd till kommunala nämnder och andra berörda instanser. 

 

KOMMUNALA Bygg- och miljönämnden har inkommit med ett yttrande, bilaga 3. 

YTTRANDEN, M FL   
 Kommentar: 
- 
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Degerfors Energi har inkommit med ett yttrande, bilaga 4. 

 
 Kommentar: 
Ett kort tillägg görs i planbeskrivningen där även kartbilden med ledningar 
läggs in för att åskådliggöra förutsättningarna. Detta påverkar inte projektet 
genomförbarhet eller lämplighet. 

 

 

Trafikverket har inkommit med ett yttrande, bilaga 5. 

 
 Kommentar: 
Kommunen ser ingen anledning att teckna bevakningsuppdrag innan planen 
antas. Ett bevakningsuppdrag, vilket kommunen inte motsätter sig på något 
sätt, bör tecknas först när beslut tas om att genomföra det planen medger. 
Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med denna kommentar.  

 

 

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

 
 

LÄNSSTYRELSEN  Länsstyrelsen har inkommit med ett yttrande, bilaga 6. 

  
 Kommentar: 

  - 
 
 

FÖRSLAG TILL Kommunstyrelsen föreslås besluta att, med ett tillägg i planbeskrivningen  

BESLUT  avseende ledningar samt bevakningsuppdrag med Trafikverket, anta 
detaljplanen för Medborgarplatsen – del av Agen 1:1 samt att kungöra 
kommunens ställningstagande att det detaljplanen medger inte kommer att 
innebära någon betydande miljöpåverkan och att någon miljöbedömning 
därför inte har gjorts. 

 
 
 
  Degerfors 2018-05-16 
      
    

   
Bosse Björk 

  Planarkitekt 
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upprättad av K-Konsult Karlskoga på uppdrag av

Degerfors kommun

 Upprättad 1 november 2016

ANTAGANDE
maj 2018

Medborgarplatsen
- del av Agen 1:1

(ny infart till torget)

Förslag till detaljplan för

ANTAGANDEHANDLING

Utökat förfarande - PBL 2015
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Bosse Björk

tel 070-345 55 70

Bild sid 1:
Bilden är tagen för ca 20 år se-
dan innan Coop byggde till och
medan infarten fortfarande fanns
i sitt ursprungliga läge.



UTÖKAT FORFARANDE – PBL 2015 - ANTAGANDE

Detaljplan för

Medborgarplatsen - del av Agen 1:1

(ny infart till torget)

Degerfors kommun

Örebro län

Upprättad 2016-11-01

av K-Konsult Karlskoga för Degerfors kommun

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

HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning med genomförandefrågor

Fastighetsförteckning

Illustration

RUBRICERING Detaljplanens benämning har ändrats från Torget till Medborgarplatsen

eftersom det är det korrekta namnet på torget.

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

(väg 205/243) till Medborgarplatsen/Torget samt möjlighet att anlägga ett

10-15 nya parkeringsplatser på del av nuvarande torgyta. Den nya till-

farten ansluter till befintlig parkering bakom Nämndhuset. Anledningen till

förändringen är att skapa nödvändig tillgänglighet och därmed förutsätt-

ningar för att kunna fortsätta bedriva handel i nuvarande och utvecklad

omfattning i det så kallade ”Coophuset”.

PLANDATA

Läge Planområdet är beläget vid Medborgar-

platsen (Torget ) mitt i centrala

Degerfors tätort.

Omfattning Planområdet omfattar del av fastigheten

Agen 1:1, som är den fastighet inom vilken

kommunens gator, torg och parkmark

ligger, samt en liten del av Agen 15:3

(”Coophuset”).

Areal Planområdets areal är ca 2 000 m².

Markägarförhållanden Agen 1:1 ägs av Degerfors kommun.

Agen 15:3 ägs av Handelsfastigheter i

Värmland AB (Captiva).

TIDIGARE STÄLL-

NINGSTAGANDEN

Detaljplan För området gäller följande detaljplan:

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

Översiktsplan Degerfors kommun har en helt ny översiktsplan, antagen 26 sep 2016.
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Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, då förslaget bidrar med

ökad tillgänglighet till Torget samtidigt som näringslivets behov stärks, i

det gemensamma syftet att skapa en attraktiv mötes- och handelsplats i

centrala Degerfors.

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

Det betonas vidare att dagligvarubutiker ska ges bra förutsättningar, och

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

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

bättrar tillgängligheten, med nya angörings- och parkeringsmöjligheter.

Tomtindelning Inga gällande tomtindelningar (numera fastighetsindelningsbestämelser)

berör planområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR

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

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

nom Degerfors och tillika länsväg 205/243.

Planområdet tangerar det s k ”Coophuset” (tidgare benämnt ”Domus-

huset”) som innehåller en större dagligvarubutik (Coop) i bottenplan och

två andra butiker (Bröllopspalatset och Smyckestudion) i källarplan.
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Detaljplanen från 1999 togs fram för att möjliggöra en utbyggnad av det s k ”Domushuset” samt för att göra en radikal omläggning
av Herrgårdsgatan och parkeringen på baksidan av Nämndhuset och ”Coophuset (tidigare kallat ”Domushuset”).
Utbyggnaden av ”Coophuset” tog den dåvarande infarten till Torget och dess parkeringar i anspråk.

Aktuellt
planområde

D 59D 59D 59D 59D 59



Byggnaden har en högdel i 5 plan som från början var hotell, senare kon-

tor. Det finns byggrätt för en tillbyggnad mot Medborgargatan som ännu

inte utnyttjats. Fastighetens och byggnadens sydvästra hörn - entrén till

butiken - går utanför byggrätten i gällande detaljplan.

Medborgarplatsen avgränsas i väster av Nämndhuset (kommunhuset)

och i söder av Folkets hus som innehåller bibliotek, teater- och bio-

lokaler, samlingslokaler och kontor samt butikslokaler mot gatan. På

östra sidan Medborgarplatsen och Medborgargatan ligger den s k

”Hundrametern”, ett bostadshus i 3 plan med butikslokaler i bottenplan.

Torget hade fram till för drygt 15 år sedan alltid haft en tillfart (ändå tidi-

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

på torgytan.

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

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

parkeringar för butiken, Nämndhuset och Folkets hus har därefter gått

via Herrgårdsgatan norr om ”Coophuset”.

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

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

verksamhet som utnyttjar torgytan. Torghandel förkommer sporadiskt

och i liten skala.

Butikerna på södra sidan Medborgargatan vetter mot Torget men då de

Bilden är tagen
från söder och
visar centrala

Degerfors.
Degerfors cent-

rum av idag kan
sägas sträcka sig

från rondellen i
bildens nedre

kant, längs Med-
borgargatan, till

Medborgarplatsen
(Torget) som är

inringat med den
röda cirkeln.
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Det s k ”Coophuset”
(tidigare kallat

”Domushuset”) inne-
håller idag en

Coopbutik i botten-
plan med ingång från

baksidan sett från
Medborgargatan och
Torget samt två buti-

ker i källarplan -
Bröllopspalatset och

Smyckestudion.
Längs västra sidan av
Medborgargatan finns

en gång-/cykelväg.



är avskurna av genomfartsgatan finns inget direkt samband här. Ytorna

framför butikerna är dessutom för smala för att rymma uteserveringar.

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

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

Mark och vegetation Medborgarplatsens södra del utgörs av en öppen plattlagd yta medan

den norra består av små grönytor och en liten lekyta med ”klätterdjur”.

Där finns också en fontän som tillika är ett offentligt konstverk.

Glesa rader med lövträd ramar in torget, även mot Medborgargatan. En

trädrad står mycket nära intill den utbyggda delen av ”Coophuset” vilket

har lett till problem med att rotsystemet påverkar byggnadens grundlägg-

ning.

Hela Medborgarplatsen sluttar svagt från norr mot söder.

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

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

På södra sidan
Medborgarplatsen
ligger Folkets hus

som fortfarande
innehåller traditio-

nella verksamheter
som möteslokaler,

teater- och bio-
salonger, men även

bibliotek, kontor
och butikslokaler.

Vid Medborgargatan
finns en busshåll-

plats för linje-
trafiken som idag är

mycket tät till och
från Karlskoga.
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Medborgarplatsen
inrammas av

glesa trädrader
varav raden när-

mast ”Coophuset”
står så nära att

rotsystemet påver-
kar byggnadens

grundläggning.



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

fortsätter till och förbi Karlskoga i norr och Laxå respektive Gullspång i

söder.

Hastigheten på Medborgargatan är på den här sträckan skyltad till 30

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

Herrgårdsgatan, som är ljusreglerad, finns ett kort vänstersvängfält.

Kantstensparkering finns på båda sidor gatan, mitt för Medborgarplatsen

ligger dock en busshållplats. Förutom gångbanor (trottoarer) på båda

sidor gatan finns en gång-/cykelväg längs västra sidan av Medborgar-

gatan d v s i östra kanten på torgytan.

Tillfart till parkeringar för Coopbutiken, Nämndhuset och Folkets hus sker

via Herrgårdsgatan. Herrgårdsgatan, som tidigare var mycket brant,

gjordes om radikalt för ca 15 år sedan då den bröts ca 50 meter från

Medborgargatan, för att göra en vid sväng genom alla parkeringsytor

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

sprungliga gatusträckningen ca 100 meter länge uppför och västerut på

Herrgårdsgatan. I praktiken används Herrgårdsgatan numera i liten om-

fattning som gatulänk till bostadsområdena väster om centrum. Däre-

mot är Herrgårdsgatan även tillfart till Systembolaget och två flerbo-

stadshus norr om gatan vilket tidvis innebär att köbildning uppstår i kors-

ningen med Medborgargatan/länsvägen, alltså även på genomfarten.

Den totala parkeringskapaciteten är ca 250 platser.

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

borgargatan och det finns en busshållplats för södergående trafik mitt för

Medborgarplatsen. Hållplatsen för norrgående trafik är belägen ca 50

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

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

meter från planområdet.

Ledningar och övriga Området är anslutet till de allmänna ledningsnäten.

tekniska anläggningar Ett flertal underjordiska ledningar - fjärrvärme, el och bredband - passe-

rar genom planområdet och i nordöstra hörnet av torget finns ett elskåp.

Detaljplan - Medborgarplatsen (ny tillfart Torget) - ANTAGANDE    7 (20)

För ca 15 år
sedan byggdes
Herrgårdsgatan
om radikalt och

fick en slinga
genom hela

parkeringsytan
bakom Nämnd-

huset och
”Coophuset”.

Samtidigt togs
tillfarten via

torgytan bort.
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FÖRÄNDRINGAR

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

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

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

föringen, och avgränsa de ytor som avses användas regleras detta ge-

nom denna detaljplan.

Samtliga ytor i detalplanen reglerar olika slag av allmänna ytor och be-

skrivs till sin funktion närmare under den rubriken Trafik nedan.

Förändringen syftar dock till att stärka handeln och ortens attraktions-

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

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

ca 15 år sedan inte var bra för handeln även om förändringen den

gången initerades av utbyggnaden av butiken, det var inte kommunen

som drev på för nuvarande parkeringslösning. Det kan tyckas oväsent-

ligt ifall tillfarten till butiksparkeringen sker norr eller söder om huset men

det är inte rationella och logiska argument vid ett sammanträdesbord

som avgör hur det fungerar i verkligheten utan människors faktiska och

vanligen omedvetna beteende. Det finns mycket forskning och erfaren-

het som visar hur människors köpbeteende varierar beroende på de fy-

siska omständigheterna runt en butik eller i ett centrum. Den som bedri-

ver handel måste veta om och förstå sådana beteenden för att vara

framgångsrik. På samma sätt måste de aktörer som är ansvariga för

planeringen av samhället vara medvetna och ha förståelse detta. Efter-

som köpbeteenden dessutom förändras över tid, är olika t ex beroende

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

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

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

dagligvarubutiken ska kunna vara kvar. Den förändring som skissats

fram ligger visserligen utanför planområdet men är helt beroende av det

planen ger möjlighet till.

Förändringen består i att entrén till ”Coophuset flyttas fram så den vetter

mot torgytan och då blir visuellt synlig från Medborgargatan vilket den

Fram till slutet av
1990-talet fanns en

tillfart till Medborgar-
platsen från Med-

borgargatan och fram
till dess hade det

alltid funnits parke-
ringsplatser på del av
torgytan.  Syftet med

planförslaget är i prin-
cip att återskapa den

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

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

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

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

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

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

döms bli tillräckligt stort och intressant för att öka benägenheten att

handla i Degerfors och därmed bidra till att utveckla Degerfors centrum

som en naturlig mötesplats.

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

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

leder direkt fram till den nya entrén. Det 10-15-talet p-platser som ska-

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

plats i ett sådant här A-läge värderas till ca 1 miljon kronor i omsättning

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

det är människors köpbeteende som styr detta, inte rationella resone-

mang.

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

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

anspråk för bilparkering men om alternativet kan bli ett tomt och oanvänt

torg så är detta en bättre och nödvändig lösning. Bedömningen är att en

nedläggning av dagligvarubutiken, dels skulle leda till en centrum-

förskjutning söderut, runt den andra dagligvarubutiken. Dels skulle ande-

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

rymme för ett högersvängfält från norr finns redan inom befintligt gaturum. Kantstensparkeringarna på västra
sidan vägen tas bort medan de på östra sidan Medborgargatan behålls oförändrade.

Illustration:
Wikon, Karlstad.
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len som handlar i Degerfors centrum och Degerfors totalt sett minska

och som en konsekvens försämras därmed bredden i varuutbudet ytter-

ligare.

Trafik Detaljplanen reglerar att en tillfart får skapas till Medborgarplatsen från

Medborgargatan, en tillfart som i princip är identisk med den som fanns

fram till för ca 15 år sedan. Med anledning av den tillbyggnad som gjor-

des då är den dock förskjuten ca 10 meter mot söder, d v s längre från

den ljusreglerade korsningen Medborgargatan-Herrgårdsgatan. Planen

reglerar genom en utfartsbestämmelse att endast tillfart får ske, inte ut-

fart från torgytan på Medborgargatan.

Norra ytan på Medborgarplatsen regleras som Torg med en egenskaps-

bestämmelse som medger att parkering får finnas. Ca 20 meter när-

mast anslutningen mot Medborgargatan får endast användas som infart

till parkeringsytan, inte förses med p-platser. Detta garanterar att ingen

köbildning ut på Medborgargatan uppstår.

Medborgargatan breddas ca 2 meter för att ge utrymme för ett

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

Medborgarplatsen via den nya tillfarten. Breddningen kan ske genom att

busshållplatsen skjuts in motsvarande ca 2 meter in på torgytan.

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

borgarplatsen. Utrymme för högersvängfältet finns redan inom befintlig

gatubredd. För att renodla funktionen tas nuvarande kantstensparkering

på västra sidan av Medborgargatan bort.

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

oförändrat läge. Gång-/cykelvägen är norr om ”Coophuset” sparsamt

använd, varför passagen över den nya tillfarten in på torgytan inte be-

döms komma att påverka funktionen nämnvärt, passagen kan utformas

med god trafiksäkerhet.

Justeringen av busshållplatsens läge påverkar inte alls dess funktion.

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

göra busshållplatsen i optimal vinkel. Genom att ingen utfart kommer

finnas från torgytan ut på Medborgargatan uppstår heller ingen risk med

fordon i högersvängfältet skymmer fordon som fortsätter söderut på

Medborgargatan. Detsamma gäller att bussen använder högersväng-

fältet inför angörandet av busshållplatsen, ingen konflikt med trafik som

ska ut på Medborgargatan uppstår.

Kantstensparkeringen
på västra sidan Med-
borgar gatan tas bort

för att renodla funk-
tionen med ett

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

tillfarten. Även bussar
som ska angöra håll-

platsen vid  Med-
borgarplatsen kan

nyttja samma
högersvängfält.
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Kantstensparkeringen på östra sidan Medborgargatan kan behållas oför-

ändrad (ligger utanför planområdet). Breddningen av Medborgargatan

som ger utrymme för vänstersvängfältet för den nya tillfarten till Med-

borgarplatsen skapar även utrymme för att längre vänstersvängfält vid

korsningen med Herrgårdgatan. Risken att svängande trafik från söder

in på Herggårdsgatan blockerar genomfartstrafiken minskar alltså jäm-

fört med dagens lösning, både genom att det förlängda vänstersväng-

fältet men även genom den extra tillfart som nu skapas.

På samma sätt minskar den extra tillfartsmöjligheten belastningen på

korsningen beroende på trafik från norr som ska svänga höger in på

Herrgårdsgatan men där köbildning på Herggårdsgatan, främst tillfarten

in till Systembolaget, periodvis fortplantar sig ut på Medborgargatan/

länsvägen och blockerar fortsatt färd söderut.

10-15 nya allmänna p-platser kan skapas på torgytan, mitt framför det

nya entréläget till butikerna. Tillfartsvägen, reglerad som Torg, fortsätter

mellan Nämndhuset och ”Coophuset” och ansluter till befintlig parkering

och Herrgårdgatan bakom byggnaderna. Det ska inte vara möjligt att nå

p-platserna på Medborgarplatsen från parkeringsplatsen på baksidan.

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

eller påverkar det planen medger.

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

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

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

systemet påverkar grundläggningen. Det innebär att träd kan behöva tas

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

platserna. Det bör vara möjligt att ersätta några av träden i ett anpassat

läge vilket i så fall beaktas i genomförandeskedet.

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

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

I samband med genomförandet av det planen medger tas ett helhets

grepp för att optimera torgets funktion. Medborgarplatsen är redan plan-

lagd som Torg varför hela torgytan inte behöver ingå i planområdet.

Bildmontaget visar den yta på Medborgarplatsen som tas ianspråk för tillfart och p-platser.
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Allmän platsmark Alla ytor inom planområdet, Väg (Medborgargatan), Torg (inkluderande

parkering och tillfart), cykelväg och gångsvägsytor (trottoarer) utgörs av

allmän platsmark.

Teknisk försörjning Ett elkopplingsskåp måste flyttas för att ge utrymme för den nya till-

farten. I övrigt bedöms inga inga åtgärder i ledningsnäten krävas men

fjärrvärme, el och bredband i mark måste beaktas vid genomförandet.

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

acceptabel för att medge en ny (nygammal) tillfart till Medborgarplatsen

från Medborgargatan. Då har hänsyn tagits till att gatan även är en läns-

väg med 7 520 fordon per dygn (ÅDT), strax under 10 % är tung trafik,

och fungerar som huvudgenomfart genom Degerfors. Trafikflödet har

sjunkit med ca 400 fordom per dygn sedan 2013. Den lösning som före-

slås, med separata svängfält från såväl norr som söder bedöms vara

fullt trafiksäker. Eftersom det endast är fråga om en tillfart, vilket regleras

i planen, anses avståndet mellan Herrgårdsgatan och den nya tillfarten

vara tillräckligt långt.

Befintlig korsning mellan Medborgargatan tillika länsväg 205/243 är peri-

odvis överbelastad vilket leder till köbildning som hindrar flödet för ge-

nomgående trafik på länsvägen. Den tillkommande infarten till torgytan

fördelar trafikbelastningen till befintliga parkeringsytor på två punkter en-

ligt silningsprincipen vilket, förutom fördelen för handeln, anses komma

att förbättra förutsättningarna för genomfartstrafiken.

Förändringen tar hand om befintlig trafikmängd genom en alternativ

trafikföring. Det bedöms därmed inte innebära någon förändring för om-

givande bostäder vad gäller buller eller risker.

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

nader är aktuella att uppföras har ingen geoteknisk undersökning gjorts.

Eventuella behov att utreda markförhållandena, vilket är osannolikt, görs

i genomförandeskedet.

Det finns inga kända föroreningar dokumenterade inom planområdet.

Miljökonsekvenser En behovsbedömning om eventuell betydande miljöpåverkan har gjorts.

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

jöpåverkan.

De lokala miljökonsekvenserna bedöms marginella och avser då

främst förändrade transportvägar samt ett något ökat antal trafikrörelser

som inverkar något på närmiljön.

I ett vidare miljöperspektiv anses de förändringar planen medger inte ge

någon förändrad miljöpåverkan alls.

Planförslaget bedöms inte bidra till negativ miljöpåverkan eller överskri-

dande av miljökvalitetsnormer för buller- luft- och vattenkvalitet.

Administrativa frågor Planen bekostas av kommunen men eftersom den endast innehåller

allmän platsmark är planavgifter inte aktuella.

Se även rubriker under avsnittet genomförandefrågor nedan för andra

frågor av administrativ karaktär.

Samråd Se samrådsredogörelse.
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GENOMFÖRANDE-

FRÅGOR

Handläggning och Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt lagstiftningen i

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

Planuppdrag gavs i sep 2016.

Samråd genomfördes under hösten 2016 och granskning under januari

2017. Planen lades därefter vilande medan en samordnad lösning på

trafik- respektive fastighetsfrågan arbetades fram. Planarbetet återupp

togs i mars 2018 varpå en ny granskning nu genomförs. Planen förvän-

tas förväntas vinna laga kraft innan sommaren 2018.

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

munfullmäktige.

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

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

ansvarsfördelning huvudman för allmän platsmark.

Trafikverket är huvudman för länsväg 205/243.

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

för fastigheten Agen 15:3 ”Coophuset” (till större delen utanför plan-

området).

Degerfors kommun är huvudman för vatten- och avloppsnät.

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

Avtal Coop Värmland har ett hyresavtal med Handelsfastigheter i Värmland AB

(Captiva) för befintlig butikslokal vilket löpte ut 31 dec 2017. Hyresavtalet

sades upp för omförhandling vilket ledde till en förlängning på ?? måna-

der. Coop och Captiva har under tiden träffat en avsiktsförklaring där

man enats om att genomföra en ombyggnad av lokalerna under förut-

sättning att en ny tillfart direkt från Medborgargatan tillkommer(?).

Den här plaketten
som finns uppsatt

vid torget beskriver
tillkomsten av

Medbotgarplatsen.



Ett exploateringavtal eller motsvarande träffas mellan Degerfors kom-

mun och ägaren till fastigheten Agen 15:3 (Captiva) och/eller

verksamhetsutövaren Konsum Värmland som reglerar kostnaderna för

byggande av ny infart och parkering, inklusive åtgärder kopplade till

dessa förändringar.

Innan några genomförandeåtgärder  inleds måste ett så kallat

bevakningsuppdrag träffas mellan Degerfors kommun och Trafikverket

som reglerar förutsättningar för genomförandet i den del som berör-

länsväg 205/243 där Trafikverket är väghållare.

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

fastighetsrättsliga förs mark från Agen 15:3.

konsekvenser Förändringen innebär att nuvarande entré till dagligvarubutiken måste

tas bort för att ge utrymme för den del av den nya parkeringsyta som

förbunder infart och parkering med befintlig parkering väster om Agen

15:3. Därtill utgår större delen av den outnyttjade byggrätten som vetter

mot Medborgargatan vilken aldrig reglerats till Agen 15:3.

Tomtindelning/Fastighets- Inga tomtindelningar/fastighetsindelningsbestämmelser berörs.

indelningsbestämmelser

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

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

den.

Planens genomförande bekostas initialt i sin helhet av Degerfors kom-

mun, inklusive åtgärder inom det vägområde där Trafikverket är huvud-

man.

Kostnaderna för genomförandet enligt ovan regleras i ett exploaterings-

avtal eller motsvarande med ägaren till fastigheten Agen 15:3 (Captiva)

och/eller verksamhetsutövaren Konsum Värmland som betalar relevanta

delar av ombyggnaden.

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

befintlig butiksentré (inom planområdet) samt anslutningar mellan bygg-

nad och allmän platsmark bekostas av ägaren till fastigheten Agen 15:3

(Captiva). Ombyggnadskostnaderna regleras i hyresavtal mellan fastig-

hetsägaren och framtida hyresgäster.

14 (20)     Detaljplan - Medborgarplatsen (ny tillfart Torget) - ANTAGANDE

Tidigare fanns på
Medborgarplatsen,
förutom en del par-

kering, även relativt
stora klippta gräs-

ytor. Bilden troligen
från 1960-talet.
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Utredningar. mm Respektive fastighetsägare, eller av denne anlitad byggherre/entrepre-

nör, är ansvarig för erforderliga tekniska utredningar inför byggande eller

andra åtgärder på respektive fastigheter.

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

rats av konsultföretaget Wikon, Karlstad.

Ett PM sammanfattar de diskussioner som förts mellan Degerfors kom-

mun och Trafikverket inför upprättandet av denna andra gransknings-

handling.

Utformningen av och genomförande av anslutning av väganslutningar

mot Medborgargatan, åtgärder inom vägområdet ska ske i samverkan

med Trafikverket.

Flyttning av busshållplatsens läge ska ske i samråd med Region Örebro

län och Trafikverket.

En platsspecifik handelsutredning för att visa på nödvändigheten av en

förändrad trafikföring har arbetats fram av Ove Krafft, ekonomie doktor

vid Göteborgs universitet.

Konstnären som skapat fontänen/konstverket har kontaktats och infor

merats om att verket behålls oförändrat i nuvarande lägemen att omgiv

ningen delvis förändras.

MEDVERKANDE Detaljplanen är upprättad av planarkitekt Bosse Björk,

TJÄNSTEMÄN K-Konsult Karlskoga på uppdrag av Degerfors kommun.

Medverkande tjänstemän:

Mårten Persson, miljö- och samhällsbyggnadschef

Susanna Weiberg, stadsarkitekt

Christina Sanfridsson, mätingenjör

Sören Hedberg, näringslivschef

Anders Luthman, teknisk chef

Övriga medverkande:

Per Persson, Wikon (projektering trafiklösning)

Ove Krafft, ekonomie doktor (handelsutredning)

Johan Mood, planarkitekt (uppritning plankarta)

K-Konsult Karlskoga

Bosse Björk

planarkitekt
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§ 85 Dnr 00181-2016  

Friskvårdsbidrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Ett friskvårdsbidrag på 1000 kr/år till samtliga tillsvidareanställda 

medarbetare i kommunen införs from 1 januari 2019. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 
rutiner och riktlinjer kring hur friskvårdsbidraget ska administreras, för 
vilka aktiviteter det ska kunna nyttjas och om det ska finnas eventuella 
begränsningar för vilka medarbetare som ska omfattas av bidraget. 
Återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober. 

3. I vilken omfattning friskvårdsbidraget har utnyttjats under 2019 ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen i början av 2020.  

4. Friskvårdsbidraget införs under förutsättning att finansieringen kan 
arbetas in i budget för 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare ska Degerfors kommun erbjuda 
sina medarbetare ett friskvårdsbidrag. Syftet med friskvårdsbidraget är att 
uppmuntra och underlätta för medarbetare att öka sin fysiska aktivitet vilket 
främjar hälsan både fysiskt och psykiskt.  

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att friskvårdsbidraget införs under förutsättning att 
finansieringen kan arbetas in i budget för 2019.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-26 
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 Kommunstyrelsen 

 

Friskvårdsförmåner Degerfors kommun 

Förslag till beslut 

1. Ett friskvårdsbidrag på 1000 kr/år till samtliga tillsvidareanställda 

medarbetare i kommunen införs from 1 januari 2019. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 

rutiner och riktlinjer kring hur friskvårdsbidraget ska administreras, för 

vilka aktiviteter det ska kunna nyttjas och om det ska finnas eventuella 

begränsningar för vilka medarbetare som ska omfattas av bidraget. 

Återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober. 

3. I vilken omfattning friskvårdsbidraget har utnyttjats under 2019 ska 

återrapporteras till kommunstyrelsen i början av 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare ska Degerfors kommun erbjuda 

sina medarbetare ett friskvårdsbidrag. Syftet med friskvårdsbidraget är att 

uppmuntra och underlätta för medarbetare att öka sin fysiska aktivitet vilket 

främjar hälsan både fysiskt och psykiskt. 

Ärendet 

Degerfors kommun är en av få stora arbetsgivare i regionen som inte erbjuder 

friskvårdsbidrag till sina anställda. Det är också olika inom kommunkoncernen 

då kommunens helägda bolag har olika typer av friskvårdsförmåner för sina 

medarbetare.  

Ett friskvårdsbidrag bidrar till att Degerfors kommun stärker sin attraktivitet 

som arbetsgivare. Motion är viktigt för att stärka medarbetare vars 

arbetsuppgifter innehåller tunga lyft eller slitsamma moment. Det är också 

viktigt att aktivera de medarbetare som har ett arbete som präglas av mycket 

stillasittande.  

Ett friskvårdsbidrag möjliggör för arbetstagarna att själva avgöra, inom ramen 

för upprättade riktlinjer, vilken typ av aktivitet som passar dem i utformning 

och tid.  
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Ett alternativ med friskvårdstimme som ger arbetstagaren möjlighet att på 

betald arbetstidägna sig åt fysisk aktivitet, kostar betydligt mer än ett 

friskvårdsbidrag. Det kan dessutom på grund av arbetstidens förläggning vara 

svårt för olika grupper av medarbetare att använda en friskvårdstimme.  

Skatteverket har ett regelverk kring friskvårdsbidrag. Ett ekonomiskt bidrag 

som kan nyttjas av samtliga medarbetare är tillåtet för en arbetsgivare att 

erbjuda. Vad som ska vara tillåtet att använda bidraget till för kommunens 

medarbetare ska definieras i en riktlinje. 

Förslaget samverkades med facken vid kommunens centrala samverkansgrupp 

den 23 mars och enighet konstaterades råda. 

Finansiering 

Om samtliga tillsvidareanställda vid kommunen (700 medarbetare 2017-12-31) 

skulle ta ut fullt friskvårdsbidrag under 2019 skulle kostnaden bli 700 000 kr. 

Nyttjandet behöver följas upp över tid men första året bör man ta höjd för att 

bidraget nyttjas fullt ut. Ett införande av friskvårdsbidrag behöver tas i 

beaktande vid framtagandet av kommunens budget för 2019.  

 

Jarno Saukko 

Personalchef 
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Förmåner i andra kommuner och organisationer 

Organisation  Förmån Omfattar/begränsningar 

Askersund Askersunds kommun 
har friskvårdscheckar 
1000 kr/år.  
Vi har även 
hälsoinspiratörer. 

 

Degerfors Energi 
 

Fritt kaffe och frukt 
och avtal med några 
träningsställen där de 
anställda kan träna. 

Vi har inget bidrag och ingen timme, 
men vi har avtal med några olika 
ställen där man får träna hur mycket 
man vill (man skriver upp sig på en 
lista så faktureras vi). 

Degerforsbyggen 
 

Fritt kaffe, fruktkorg 
och friskvårdspeng 
2000 kr/år 

 

Filipstad Olika aktiviteter som 
är gratis eller 
subventionerade för 
personalen 

Tanken är att det ska vara som ett 
”smörgåsbord” där alla ska kunna hitta 
något som passar. Det finns inga 
friskvårdstimmar utan aktiviteter sker 
på fritid. Diskussioner förs om 
möjligheter till aktiviteter på arbetstid. 
Det är ett samarbete med 45 företag i 
kommunen. Vi som arbetar med detta 
har tillsammans 1.25 % tjänst för det. 
Vi har totalt 60 hälsoinspiratörer varav 
35 i kommunen. De har till uppgift att 
sprida information, marknadsföra, 
motivera och de gör det utan någon 
ersättning. Förutom lite profilmaterial. 

Hallsberg 1000kr/år via Actiway Tillsvidareanställda och 
månadsanställda som har en 
sammanhängande anställning på minst 
3 månader 

Hällefors Friskvårdscheckar, 
800 kr per år  

De som arbetar heltid och sedan 
fallande skala för deltidsanställda 

Karlskoga 800 kr per år samt 
rabatterad entré på 
Strandbadet 

Tillsvidareanställda och 
månadsanställda (över 6mån) kan få 
max 800 kr/år. Timavlönade kan inte ta 
del av friskvårdsbidraget men kan ta 
del av de ev. friskvårdsaktiviteter som 
bedrivs på arbetsplatserna. För att 
kunna nyttja friskvårdsersättningen 
förutsätts att du är i tjänst, ersättning 
utgår inte om du är t ex är tjänstledig, 
studieledig, föräldraledig o s v. 
Däremot kan du nyttja 
friskvårdsbidraget om du är 
sjukskriven. 

Kristinehamn Friskvårdsbidrag på 
1000:- per anställd 
och år. Förmånscykel 
man kan beställa som 
tillsvidareanställd. 
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Lindesberg Träna en timme på 
arbetstid, om ej möjligt 
1 000 kr 

I första hand ska motionstimmen 
utnyttjas. I de fall verksamheten inte 
tillåter. 
Det har uppkommit en del synpunkter 
senaste året, att det är i princip 
omöjligt att ta ut en motionstimme inom 
ramen för arbetstiden inom våra 
verksamheter, vilket gör att alltfler 
skulle vilja få en peng istället. Vi får se 
hur vi bestämmer framöver. 
Vi har en hälsoutvecklare på 100 % 
som arbetar mest individinriktat men 
också till viss del med arbetsgrupper. 
Vi har motionslokaler på 4 olika ställen 
i kommunen, varav den i Lindesberg är 
bäst utrustad och störst till ytan. Vi ger 
ut ett hälsoblad/termin med många 
olika aktiviteter som erbjuds våra 
anställda, antingen gratis eller till 
rabatterat pris. 

Ljusnarsberg Inga 
friskvårdsförmåner, 
dock genererar varje 
anställd 500 kronor 
som skall användas till 
en gemensam för 
avdelningen eller 
motsvarande 
trivselaktivitet. 

 

Örebro Vi har också börjat 
erbjuda förmånscyklar 
till vår tillsvidare-
anställda personal. 
Friskvårdsbidrag 1 
000 kr per år  

Sammanhängande anställning på mer 
än tre månader hos Örebro kommun. 
Som timavlönad gäller att du ska ha en 
pågående anställning och att du haft 
en anställning under minst tre månader 
under det år som bidraget gäller för. 
Det har ingen betydelse vilken 
anställnings- eller avlöningsform du har 
för att få friskvårdsbidrag, däremot 
måste du jobba minst motsvarande 66 
timmar per månad. 
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§ 86 Dnr 00033-2018  

Svar på medborgarförslag: Friskvårdsbidrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Medborgarförslaget bifalls avseende att ett friskvårdsbidrag införs men under 
förutsättning att finansiering kan arbetas in i budget för 2019.    

Sammanfattning av ärendet 
Med hänvisning till ärende KS 00181-2016 föreslås att medborgarförslaget 
bifalls avseende att ett friskvårdsbidrag införs. Detaljer om belopp och upplägg 
finns beskrivet i ärendet.   

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att medborgarförslaget bifalls avseende att ett 
friskvårdsbidrag införs men under förutsättning att finansiering kan arbetas in i 
budget för 2019. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-02-16 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltning 2018-04-27  
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Medborgarförslag Ökat friskvårdbidrag med 
möjlighet att välja själv var man vill utöva fysisk 
aktivitet 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget bifalls.    

Sammanfattning av ärendet 
Med hänvisning till ärende KS 00181-2016 föreslås att medborgarförslaget 
bifalls avseende att ett friskvårdsbidrag införs. Detaljer om belopp och upplägg 
finns beskrivet i ärendet.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-02-16 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltning 2018-04-27 
   

Jarno Saukko 
Personalchef 
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§ 80 Dnr 00103-2018  

Instruktion till kommunchef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Instruktion till kommunchef antas med följande ändring: 

a. "Kommunchefen ansvarar för att förvaltningen tillförs och 
bibehåller den kompetens som motsvarar verksamhetens 
behov." ersätts med "Kommunchefen ansvarar för att 
förvaltningen har den kompetens som motsvarar verksamhetens 
behov." 

b. "arbeta med andra chefers välmående och ledarskap" ersätts 
med "arbeta med att stärka och utveckla övriga chefers 
ledarskap".  

2. Titeln på kommunens ledande tjänsteperson ska vara kommunchef.    

3. Följande lyfts ut för eventuell omformulering till kommunstyrelsens 
sammanträde: "Kommunchefen ska även vara delaktig i utformandet av 
anställningsvillkor samt den fortlöpande lönesättningen för att tillse en 
enhetlig helhetssyn på chefslöner i kommunkoncernen."  

Sammanfattning av ärendet 
I nya kommunallagen står i 7 kap. 1 § att varje kommun och landsting ska 
utpeka en person som den som har den ledande ställningen bland de anställda – 
en direktör. Direktören kan få den titel styrelsen finner lämplig. Direktören ska 
ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning 
som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan 
benämning. 

Att kommunchefen är ansvarig för ett område betyder inte att kommunchefen 
ensamt har att genomföra eller verkställa. Kommunchefen har befogenhet att 
uppdra åt annan anställd att bistå verkställigheten av kommunchefens 
ansvarsområden.  

Instruktionen är inte en detaljerad redovisning av vilka arbetsuppgifter eller 
ansvarsområden som endast ingår i kommunchefens arbete. Kommunchefens 
ansvar regleras även i bland annat kommunstyrelsens delegeringsordning. 
Instruktionen aktualitetprövas ständigt i styrelsens diskussioner och i dialog 
mellan kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.  

Förslag på instruktion har tagit sin utgångspunkt i underlag från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), checklista för kommundirektörsinstruktion 
enligt nya kommunallagen från Kommundirektörsföreningen, andra 
kommuners instruktioner, tidigare uppdelning av arbetsuppgifter mellan 
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kommunchef och biträdande kommunchef samt reflektioner från förra 
kommunchefen Michael Sjöberg.    

Förvaltningens förslag till beslut 

«Text» 

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att "Kommunchefen ansvarar för att förvaltningen 
tillförs och bibehåller den kompetens som motsvarar verksamhetens behov." 
ersätts med "Kommunchefen ansvarar för att förvaltningen har den kompetens 
som motsvarar verksamhetens behov." 

Anita Bohlin-Neuman (V) och Muris Beslagic (S) yrkar att "arbeta med andra 
chefers välmående och ledarskap" ersätts med "arbeta med att stärka och 
utveckla övriga chefers ledarskap".  

Peter Pedersen (V) yrkar att följande lyfts ut för eventuell omformulering till 
kommunstyrelsens sammanträde: "Kommunchefen ska även vara delaktig i 
utformandet av anställningsvillkor samt den fortlöpande lönesättningen för att 
tillse en enhetlig helhetssyn på chefslöner i kommunkoncernen."  

Beslutsordning 
Kommunstyrelsens ordförande ställer framförda yrkanden mot avslag och 
finner att arbetsutskottet beslutat bifalla samtliga yrkanden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-14 

Förslag på instruktion till kommunchef, 2018-05-14 

Kommundirektörsinstruktion – Checklista enligt nya kommunallagen, 
Kommundirektörsföreningen 

Uppdelning av arbetsuppgifter mellan biträdande kommunchef och 
kommunchef, 2017-09-11 

Utvärdering av kommunchefsuppdraget från Michael Sjöberg 

Exempel på instruktioner till kommunchef/kommundirektör från andra 
kommuner    
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Instruktion till kommunchef 

Förslag till beslut 
1. Instruktion till kommunchef antas. 

2. Titeln på kommunens ledande tjänsteperson ska vara kommunchef.    

Sammanfattning av ärendet 
I nya kommunallagen står i 7 kap. 1 § att varje kommun och landsting ska 
utpeka en person som den som har den ledande ställningen bland de anställda – 
en direktör. Direktören kan få den titel styrelsen finner lämplig. Direktören ska 
ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning 
som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan 
benämning. 

Att kommunchefen är ansvarig för ett område betyder inte att kommunchefen 
ensamt har att genomföra eller verkställa. Kommunchefen har befogenhet att 
uppdrag åt annan anställd att bistå ut verkställigheten av kommunchefens 
ansvarsområden.  

Instruktionen är inte en detaljerad redovisning av vilka arbetsuppgifter eller 
ansvarsområden som endast ingår i kommunchefens arbete. Kommunchefens 
ansvar regleras även i bland annat kommunstyrelsens delegeringsordning. 
Instruktionen aktualitetprövas ständigt i styrelsens diskussioner och i dialog 
mellan kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.  

Förslag på instruktion har tagit sin utgångspunkt i underlag från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), checklista för kommundirektörsinstruktion 
enligt nya kommunallagen från Kommundirektörsföreningen, andra 
kommuners instruktioner, tidigare uppdelning av arbetsuppgifter mellan 
kommunchef och biträdande kommunchef samt reflektioner från förra 
kommunchefen Michael Sjöberg.    

Beslutsunderlag 

Kommundirektörsinstruktion – Checklista enligt nya kommunallagen, 
Kommundirektörsföreningen 
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Uppdelning av arbetsuppgifter mellan biträdande kommunchef och 
kommunchef, 2017-09-11 

Utvärdering av kommunchefsuppdraget från Michael Sjöberg    
  

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
 



Arbetsuppgifter k-chef/bitr k-chef 2017-09-11 

Arbetsuppgift Max Maria 

Deltagande KLG X X 

Ordförande KLG  X 

Deltagande FLG X X 

Ordförande FLG  X 

Kommunchefsgrupp (möten) X X 

Deltagande FÖSAM  X 

Deltagande CESAM  X 

TMB X X 

KRB X X 

KS AU Vid behov X 

KS Vid behov X 

KF Vid behov X 

Chefsmöten X X 

Möte med KSO (måndagar) X X 

Strategisk inriktning X X 

Flyktingar  X 

Husgrupp  X 

Nämndhuset  X 

IT-rådet (delvis)  X 

Regionala rådet för krisberedskap…  X 

KC/RD  X 

Regionala samverkansrådet  X  

Samverkansråd bostadsförsörjning X  

Demokratinätverket  X 

ÖV kommunchefsgrupp (BRT) X  

ÖV KSO-grupp (BRT) X  

Gemensamma nämnder (gymnasie, folkhälsa, överförmyndare) X  

Huvudansvarig krisledning X X 

Diverse övergripande tjänsteskrivelser  X 

Kontakter med bolagen X  

Chef förvaltningschefer X  

Chef avdelningschefer X  

Utveckling KSF X X 

 

 











  

KOMMUNDIREKTÖRSFÖRENINGEN 

 

den 23 mars 2018 

 

 

Kommundirektörsinstruktion 
 

Checklista enligt nya kommunallagen 
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Kommundirektörsinstruktion 

Checklista enligt nya kommunallagen 

Den nya kommunallagen (2017:725) anger i sjunde kapitlet under rubriken ”Anställda”: 

Direktören 

1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda 

och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. 

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. 

2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. 

Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. 

 

Enligt lagtexten ska varje kommun ta fram en instruktion för kommundirektören. Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL, hänvisar till Kommundirektörsföreningen för riktlinjer och stöd. I propositionen till den nya 

kommunallagen hänvisas också till den checklista som togs fram av Kommundirektörsföreningen för cirka 15 år 

sedan.  

Med anledning av detta har föreningen tagit fram en ny checklista. Underlaget är baserat på resultatet av en 

gemensam workshop med kommundirektörer inom ramen för SKL:s VD-nätverk. Materialet består också av 

propositionstext, SKL:s arbeten på området och Kommundirektörföreningens tidigare checklista.  

Checklistan inleds med frågor och propositionstext som kan betraktas som en miniminivå för instruktionens 
innehåll. Lagen fastslår bland annat att instruktionen ska beskriva hur direktören ska leda förvaltningen under 
styrelsen. Det kan handla om hur personal ska anställas, direktörens uppdrag och arbetsuppgifter i relation till de 
andra förvaltningscheferna och vem som ska hålla i interna och externa kontakter.  
 
För den kommun som vill fördjupa sig ytterligare finns exempel och idéer under rubriken ”Övriga frågor som kan 

diskuteras”. Det lokala handlingsutrymmet är stort. Grunden för ett bra samspel mellan de förtroendevalda och 

direktören är dialog och diskussion. Instruktionen behöver därför vara ett levande dokument där processen i sig är 

en viktig grund. Dokumentet avslutas med tips på material till stöd för samspelet mellan kommunstyrelsens 

ordförande och kommundirektören.  
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Lagstiftningsmässiga krav på instruktionen 
I detta avsnitt återges propositionstexten som relaterar till lagtexten insorterad i tänkbara frågeområden/rubriker. 

Inledning 

Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under 

styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.  

Ambitionen är att arbetet med upprättandet av instruktionen ska leda till en dialog och en 

diskussion om uppgiftsfördelningen mellan de förtroendevalda och direktören. 

I kravet på att anta en instruktion ingår att detta också sker inom rimlig tid. Då det är styrelsen 

som har att besluta om instruktionen och i denna ange vilka uppgifter som direktören ska ha, 

anser regeringen inte heller att det är lämpligt att direktören ska godta instruktionen. Det torde 

dock inte ligga i vare sig styrelsens eller direktörens intresse att inleda eller fortsätta ett 

samarbete om en instruktion fastställs som direktören i fråga inte anser sig kunna arbeta 

utifrån.  

 

Anställningen 

Hur sker anställning av ledande tjänsteperson? 

Styrelsen ska utse en direktör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara 

chef för den förvaltning som finns under styrelsen.  

Vem som har befogenhet att anställa kommundirektör varierar mellan kommunerna. I en del 

kommuner är det styrelsen som beslutar om anställning, lön och uppsägning av direktören. I 

andra kommuner är detta en uppgift som har delegerats till ett av styrelsens utskott. För övriga 

kommuner har frågan om uppsägning och lön delegerats till styrelsens ordförande. 

Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman. 

Villkoren kan se olika ut i olika kommuner.  

 

Hur benämns rollen? 

Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning än direktör.  
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Förvaltningen under styrelsen  

Vi lken förvaltning leder kommundirektören?  

Styrelsen ska utse en direktör som har den ledande ställningen bland de anställda och som är 

chef för förvaltningen under styrelsen.  

Med förvaltning under styrelsen avses den tjänstemannaorganisation som enligt fullmäktiges 

reglemente, instruktioner eller styrelsens beslut lyder under styrelsen. Enligt beslutad 

krisledningsplan kan uppdraget för kommundirektören vidgas. 

 

Hur leder direktören förvaltningen under styrelsen?  

Direktören har som chef för förvaltningen även ansvaret för personalen och budget m.m. inom 

förvaltningen. I detta inbegrips även att ansvara för att förvaltningen bedrivs i enlighet med 

gällande lagar och föreskrifter. Instruktionen ska fastställa hur direktören ska leda 

förvaltningen under styrelsen. Det är då t.ex. lämpligt att det i instruktionen framgår inom 

vilka ramar direktören anställer personal vid sin förvaltning samt har medarbetar- och 

lönesamtal med dem.  

 

Relation ti l l  andra förvaltningar/förvaltningschefer (motsv) under KS  och 

andra nämnder? 

Hur ska direktörens relation ti l l  förvaltningscheferna vara?  

Bestämmelsen tydliggör direktörens grundläggande uppgift att ha den ledande ställningen 

bland de anställda samt att vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Att ha den 

ledande ställningen bland de anställda innebär att direktören inte kan underordnas någon 

annan anställd. Dock finns det inte krav att direktören ska vara chef för de övriga 

förvaltningscheferna. En fråga som därmed också kan beröras i en instruktion är om 

direktören ska vara chef för de andra förvaltningscheferna. Oavsett hur organisationen ser ut 

kan det vara lämpligt att i instruktionen förtydliga direktörens uppdrag och arbetsuppgifter i 

relation till de andra förvaltningscheferna. 

 

Ansvar för interna och externa kontakter? 

Annat som också kan regleras i instruktionen är frågan om vem som ska hålla i interna och 

externa kontakter samt i vilka frågor. 

 

Vad är förhållandet mellan instruktionen och delegationsordningen ? 

Instruktionen för direktören kan komma att innehålla ärenden som gränsar till sådant som 

anges i en delegationsordning, t.ex. att direktören ska delta i förhandlingar med annan part 

som avslutas med att direktören kan fatta beslut om avtal. Enligt regeringen är det svårt att i 

förhand uttala sig om hur delegationsordning och instruktion förhåller sig till varandra då 

innehållet i instruktionen inte föreslås regleras närmare i sak. Bortsett från denna grupp av 
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ärenden som enligt kommunallagen undantas från möjligheten till delegering, se 6:34 KL, är 

inte heller innehållet i en delegationsordning föremål för närmare reglering. I de fall där 

ärenden i delegationsordningen och instruktionen tangerar varandra, kan det vara lämpligt att 

styrelsen i instruktionen både tar upp delegationen och de övriga arbetsuppgifterna. Dubbel 

reglering bör dock undvikas. SKL rekommenderar att kommunen skiljer på det som är 

reglerat i delegationsordningen och det som regleras i instruktionen.  

 

 

Inför polit iskt beslut  

Ansvar för ärendeberedning? 

Det bör inte införas någon tvingande lagstiftning om att direktören ska ansvara för underlag 

till beslut i samtliga ärenden i styrelsen och svara för att styrelsens beslut verkställs. 

Regeringen anser att styrelsen ska ha en möjlighet att lägga fram förslag med ett eget underlag 

till beslut. Ett naturligt exempel på ett sådant ärende kan vara en fråga om att entlediga 

direktören. Därför menar regeringen att det inte är lämpligt att direktören ska ansvara för 

underlag i samtliga ärenden. Då det även utöver svårigheterna med en heltäckande skyldighet 

för direktören kan finnas behov av lokal anpassning av frågan om ansvar för underlag, anser 

regeringen att kommuner själva kan reglera frågan i direktörens instruktion. Denna 

bedömning gäller även för andra förvaltningschefer inom den kommunala förvaltningen.  

 

Ansvar för verkstäl l ighet?  

Även avseende frågan om ansvar för verkställighet av styrelsens beslut anser regeringen att 

det kan finnas behov av lokal anpassning utifrån kommuners och landstings olika 

organisationsmodeller. Regeringen anser därför att även denna fråga får regleras i direktörens 

instruktion.  
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Bilaga 1 

Kompletterade frågor som kan diskuteras vid framtagandet av en 

instruktion 

 

Anställningen 

Hur underlättas samarbetet mellan KS och kommundirektör? 

 

Vilken instans/vem fattar beslut om ingående och avslutande av direktörens 

anställning?  

 

Är avgångsvillkoren reglerade? 

 

Hur hanteras/vem har arbetsmiljöansvaret för kommundirektörens anställning? 

 

Kommundirektörens utvecklings- och lönesamtal? Med vem? Process?  

 

Hur görs kommundirektören delaktig i framtagande och revidering av 

kommundirektörsinstruktionen? 

 

 

Samlad ledningsorganisation  

Ansvar för ledning av tjänstemannaorganisationen? 

Klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll. Hur utförs uppsiktsplikten? Vad 

är kommundirektörens ansvar gällande att fastställa och förändra tjänstepersonsorganisationen? Hur ska 

information ske när förändringar görs utöver vad som regleras i delegationsordningen? 

Beslut om organisationsförändringar inom kommunstyrelsens förvaltning bör vara delegerade till direktören. 

 

Ansvar för relationen mellan politiker och tjänstepersoner?  

Vad är kommundirektörens ansvar när det gäller att verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner. 

Ska det i instruktionen klargöras att kommundirektören arbetar för såväl styrande som opposition? 
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Anställning av personal  

Vad är kommundirektörens ansvar när det gäller anställning av personal vid kommunstyrelsens förvaltning. När 

ska samråd med förtroendevalda ske? 

 

 

Relation ti l l  andra förvaltningar/förvaltningschefer (motsv)  under KS  och andra 

nämnder? 

Direktörens relation till förvaltningschefer? 

Kommundirektören bör svara för arbetsgivarrollen gentemot övriga förvaltningschefer (eller motsvarande) och 

för att de i sina uppdrag beaktar kommunövergripande frågor och anlägger ett koncernperspektiv. 

Kommundirektören har vidare att biträda kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet som 

beskrivs i kommunallagen.   

I förhållande till förvaltningscheferna är kommundirektören inte en ”chef i linjen” i traditionell mening. Ju 

tydligare direktörens roll beskrivs i förhållande till cheferna desto större förutsättningar har direktören att lyckas 

med sitt uppdrag.  

 

Ansvar för anställning och avveckling av förvaltningschefer? 

Flera nämnders uppgifter är specialreglerade i lagstiftningen och man bör därför göra klart vad 

kommundirektörens chefskap över förvaltningscheferna innebär. Om kommundirektören anställer 

förvaltningschefer bör formerna för samråd med nämnderna och med KS beskrivas. Oavsett om berörd nämnd 

eller kommunstyrelsen formellt beslutar om anställning av förvaltningschef bör ändå kommundirektören bereda 

ärendet. Avveckling av förvaltningschefer bör på motsvarande sätt åligga kommundirektören. Det är bra om 

formerna för sådana avslut är tydliggjorda redan i anställningsavtalen. 

 

Ansvar för samordning mellan förvaltningar/chefer? 

Kommundirektören bör, i de fall direktören inte är formell chef över förvaltningscheferna, ha ett ansvar för 

samordning mellan dem. Detta kan t.ex. innebära att kommundirektören leder en chefsgrupp med uppgift att 

samordna och utveckla strategiska kommunövergripande och gemensamma uppgifter. 

 

Ansvar för utvecklings- och lönesamtal? 

Kommundirektören bör ha ansvar för utvecklings- och lönesamtal med förvaltningscheferna oavsett om 

direktören är chef eller samordnare i förhållande till förvaltningscheferna. Detta hindrar inte att även respektive 

nämndordförande har en form av utvecklingssamtal med sin förvaltningschef. Kommundirektören bör dock svara 

för arbetsgivarrollen gentemot förvaltningscheferna. 

 

Relation ti l l  bolag 

Ansvar för samordning i koncernen? 
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Oavsett om kommunala bolag är samlade i en formell koncern eller inte bör kommundirektören/VDn för 

moderbolaget ha ansvar för att samordning sker, dels mellan bolagscheferna, dels med förvaltningscheferna i 

kommunkoncernen.  

VD i moderbolag 

Om moderbolag finns kan kommundirektören vara VD i moderbolaget. Om kommundirektören inte är VD bör 

direktörens roll i förhållande till moderbolaget diskuteras med tanke på att kommunstyrelsen har att utöva 

ägarrollen gentemot bolagen på uppdrag av kommunfullmäktige.  

  

Hur sker anställning av bolagschefer? 

Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen som tillsätter VD. Kommundirektören/ VDn i moderbolaget bör vara 

delaktig vid anställning av verkställande direktörer i de kommunala bolagen. Kommundirektören/ VDn i 

moderbolaget bör på samma sätt vara delaktig/beredande i frågan om anställningsvillkor för de verkställande 

direktörerna. Samråd med kommundirektören/ VDn i moderbolaget bör ske när det gäller den fortlöpande 

lönerevisionen så att ett helhetsperspektiv för alla chefer kan anläggas oavsett organisatorisk tillhörighet. 

 

Ansvar  för utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen  

Under denna punkt bör diskuteras karaktären på direktörens arbete och prioriteringen mellan huvuduppgifter.  

 

Hur ska prioritering i uppdraget mellan plats och organisation regleras?  

Direktören bör ha en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamheter 

och ansvara för ledning och samordning vid en kris.  Det är naturligt att direktören också har en roll i 

utvecklingen av kommunen som ort eller geografiskt område. Avvägningen mellan dessa uppgifter och 

rollfördelning mellan direktören och kommunstyrelsens ordförande bör diskuteras.  

Hur hanteras ev initiativrätt? 

Att ta erforderliga initiativ är en naturlig del av uppdraget för kommunens ledande tjänsteman. Det gäller bland 

annat inom den uppsiktsskyldighet över kommunens verksamheter som enligt kommunallagen vilar på 

kommunstyrelsen. Det kan dock vara bra att diskutera vilka kontakter som bör tas med förtroendevalda innan ett 

initiativ tas. 

 

Interna och externa kontakter  

Vem representerar kommunen? 

Det är lämpligt att diskutera kommundirektörens roll vid externa kontakter och särskilt samverkan och 

arbetsfördelning med kommunstyrelsens ordförande. Några områden som bör tas upp är kontakter med 

näringsliv, länsstyrelse och andra regionala organ, högskola/universitet och andra statliga organ, andra kommuner 

och landsting, medborgare och organisationer. 

 

Hur hanteras relationen till massmedia? 

Som allmänhetens företrädare för granskning och kontroll har massmedierna en strategisk roll i kontakterna 

mellan kommunen och medborgarna. En viktig uppgift för kommundirektören är därför att skapa en öppenhet i 
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bemötandet av massmedia som gäller med utgångspunkt från bland annat offentlighetsprincipen. 

Kommundirektören bör också ha ansvaret för att hela den kommunala organisationen strävar efter bra 

massmedierelationer och att ge ärliga och korrekta uppgifter. 

 

 

 

Vad är förhållandet mellan instruktionen och delegationsordningen? 

Undvik dubbel reglering. Skilj på det som är reglerat i delegationsordningen och det som regleras i instruktionen. 

Delegation till kommunstyrelsens förvaltning bör ges till kommundirektören som har rätt att vidaredelegera till 

tjänstepersoner inom förvaltningen. 

 

Inför pol it iskt beslut  

Ansvar för ärendeberedning? 

Kommundirektören bör vara ytterst ansvarig för beredning av ärenden till kommunstyrelsen och dess utskott. 

Styrelsen ska dock alltid ha en möjlighet att lägga fram förslag med ett eget underlag till beslut. Det kan 

exempelvis gälla ärenden som berör kommundirektören. För ärenden som kommer från annan nämnd eller 

bolagsstyrelsen har kommundirektören ansvar för att komplettering sker med yttrande och beslutsförslag, t.ex. 

med avseende på finansiering av förslagen.  

 

Ansvar för föredragningar? 

Kommundirektören bör ha övergripande ansvar för korrekta föredragningar. Direktören kan delegera detta till 

sakkunniga. Kommundirektörens roll på kommunfullmäktige bör klargöras. Ska direktören vara föredragande vid 

några typer av ärenden?   

 

Ska närvaro- och yttranderätt regleras?  

Kommunstyrelsen bör i sin arbetsordning ge kommundirektören närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen 

och dess utskott och i kommunens övriga nämnder. Det kan vara värdefullt att klargöra i vilken utsträckning och 

på vilket sätt direktören ska delta i överläggningarna. Man bör också klargöra om direktören har rätt att göra en 

anteckning till protokollet och under vilka förhållanden direktören eventuellt är skyldig att göra det (t ex om 

beslutet innebär att finansiering saknas). 

Utifrån vad som framkommer under diskussionen av frågorna i detta dokument kan även andra styrdokument för 

nämnder och bolag behöva revideras, t ex när det gäller närvarorätt eller relationen till kommunala bolag. 
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Bilaga 2 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör  
Utöver styrelsens beslut är det lämpligt att ett förtydligande görs av relationen mellan kommunstyrelsens 

ordförande och kommundirektör. Nedan hänvisas till ett material utgivet av SKL.  

För att öka genomslaget och resultatet av politiken och för att lyckas med att uppnå det gemensamma uppdraget krävs ett 
samarbete mellan toppolitiker och toppchefer. Att styra och leda tillsammans kräver ett samspel och en strategi. Här finns ny 
kunskap och nya verktyg om vad som behövs för att förtydliga uppdragen och förbättra samarbetet. Rapporten baseras på 
enskilda intervjuer under våren 2017 i tio kommuner och tre regioner med KSO, RSO, KD och RD. Den är uppbyggd kring tre 
olika teman: Det professionella samspelets etablering, det professionella samspelets vardag och det professionella samspelets 
reglering. 

(http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/skapandet-av-en-professionell-samspelsrelation-.html) 

 

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/skapandet-av-en-professionell-samspelsrelation-.html
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Kommunchef 

 

Instruktion till kommunchef 

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson och anställd av 

kommunstyrelsen. Uppdrag för kommunchefen fastställs av kommunstyrelsen. 

Kommunchefen rapporterar i första hand till kommunstyrelsens ordförande. 

Uppdraget som kommunchef är komplext och förutsätter en kontinuerlig 

dialog och samråd med de politiska företrädarna, för att på bästa sätt 

genomföra givna uppdrag.  

Kommunchefen är även VD för koncernbolaget Degerforsbolagen AB. 

Kommunchefen har ansvaret för att bereda ärenden till kommunstyrelsen, 

säkerställa att beslutsunderlag håller en god kvalitet samt verkställa 

kommunstyrelsens beslut. Kommunchefen ska arbeta med stor integritet 

avseende information och underlag för beslut och bistå både majoritet och 

minoritet i styrelsen.  

I kommunchefens övergripande uppdrag ingår att: 

 i samverkan med den politiska ledningens företrädare ha en drivande 

roll att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens 

organisation och verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv. 

 utveckla principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering, 

kontroll och kvalitetsarbete. 

 verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda 

och tjänstepersoner. 

 initiera och driva kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. 

 verka för efterlevnad av beslutade policyer, planer, program, riktlinjer, 

regler och instruktioner. 

 leda och samordna kommunens årliga planerings- och budgetprocess 

 leda och samordna arbetet med kommunens ekonomiska 

förutsättningar och utveckling 

 ansvara för en ekonomisk helhetssyn över gränser i organisationen. 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-05-14 
  

  
Sida 

2(4) 

 

 

 leda och samordna kommunens uppföljning av verksamheterna och 

dess resultat 

 leda och samordna kommunens samlade personalpolitik 

 vara ytterst ansvarig för övergripande planering, ledning och 

uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom kommunen.  

 skapa kommungemensam kultur och gemensamma strategier. 

 arbeta med andra chefers välmående och ledarskap. 

Externa kontakter 

I samverkan med den politiska ledningens företrädare ska kommunchefen 

representera kommunen vid externa kontakter till exempel; Länsstyrelsen i 

Örebro län, Region Örebro län, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

Örebro Universitet, intresseorganisationer, lokalt och regionalt näringsliv samt 

lokalt föreningsliv och medborgare. 

Kommunchefen ansvarar ytterst för förhandlingar med externa parter som kan 

leda till att kommunchefen fattar beslut om att ingå avtal. 

Massmedia 

I kommunchefens uppdrag ingår att skapa ett öppet och transparent 

förhållande till media. Utgångspunkt är offentlighetsprincipen. Tillgänglighet 

och tydlighet ska prägla kommunikationsarbetet i hela kommunkoncernen. 

Arbetsuppgifter i relation till politiska organ 

Kommunchefen är ansvarig för beredningen av samtliga ärenden till 

kommunstyrelsen och dess utskott. För ärenden som kommer från annan 

nämnd/styrelse har kommunchefen ansvar för att kompletteringar sker med 

yttranden och beslutsförslag.  

Kommunchefen har ansvar för föredragningarna vid kommunstyrelsens och 

dess utskotts sammanträden. Kommunchefen får uppdra till annan 

tjänsteperson att vara föredragande.  

Kommunchefen har närvaro- och yttranderätt vid kommunstyrelsens och dess 

utskotts sammanträden. 

Kommunchefen ska biträda kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas 

verksamhet som anges i Kommunallagen. Kommunchefen har rätt att, efter 

samråd med den politiska ledningens företrädare, ta de initiativ som 

vederbörande anser behövs.  

Kommunchefen har, som VD i koncernbolaget Degerforsbolagen AB, rätt att 

delta på övriga koncernbolags styrelsemöten. 
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Arbetsuppgifter i relation till förvaltningarna 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Med förvaltning under styrelsen avses den tjänstemannaorganisation som enligt 

fullmäktiges reglemente, instruktioner eller styrelsens beslut lyder under 

styrelsen. Kommunchefen är chef för kommunstyrelseförvaltningen.  

Kommunchefen ansvarar för beredning av organisatoriska förändringar som 

kommunstyrelsen enligt reglemente har rätt att besluta om. Kommunchefen 

ansvarar för att förtroendevalda och förvaltning får information om 

förestående, organisatoriska förändringar. 

Kommunchefen ansvarar för att beslut om anställningar och organisatoriska 

förändringar enligt kommunstyrelsens delegeringsordning är väl beredda och 

kommunicerade med förvaltning och förtroendevalda.   

Kommunchefen ansvarar för att samordna avdelningarna inom förvaltningen 

och leder förvaltningsledningsgruppen (FLG). 

Genom att kommunchefen leder förvaltningens dagliga verksamhet har 

vederbörande en sådan insyn i verksamheten som inte kommunstyrelsen har 

möjlighet att få. Detta ställer särskilda krav på kommunchefens ansvar för dels 

hur kommunstyrelsen informeras och dels hur ärenden bereds inför 

kommunstyrelsens sammanträden.  

För att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och ta sitt fulla ansvar, 

är det en nödvändig förutsättning att kommunchefen till fullo förstår och agerar 

utifrån att kommunstyrelsen ska ha väsentlig information som berör 

verksamheten så tidigt som möjligt och att informationen, om så krävs, även 

omfattar konsekvensbeskrivningar.  

Om förvaltningens verksamhet inte utvecklas i enlighet med tagna beslut ska 

kommunchefen ta fram förslag till åtgärdsplaner med konsekvensanalyser.  

Kommunchefen ska i sitt arbete sörja för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med av kommunfullmäktige formulerade mål och riktlinjer, att givna 

budgetramar hålls samt i enlighet med kommunstyrelsens formulerade mål och 

riktlinjer.  

Kommunchefen ansvarar för att förvaltningen tillförs och bibehåller den 

kompetens som motsvarar verksamhetens behov. 

Övriga förvaltningar 

Kommunchefen är chef för förvaltningscheferna. Kommunchefen är 

lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med 

förvaltningscheferna. 

Kommunchefen ska tillse att förvaltningscheferna i sina uppdrag också beaktar 

kommunövergripande frågor och anlägger ett koncernperspektiv. Samtidigt 

ansvarar förvaltningscheferna gällande sina verksamheter inför respektive 

nämnd. 
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Kommunchefen har rätt att disponera förvaltningscheferna till viss del av tiden 

för kommungemensamt samordnings- och utvecklingsarbete. 

Rekrytering och avveckling av förvaltningschefer 

Kommunstyrelsen beslutar om anställning. Kommunchefen ansvarar för 

beredning av ärendet om anställning och rekryteringen av nya 

förvaltningschefer, processen samordnas med kommunstyrelsens ordförande 

och den politiska ledningen för nämnden. Avveckling av förvaltningschef sker 

efter samråd mellan kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen. Vid 

avveckling av kommunchefen fattas beslutet av kommunstyrelsen. 

Kommunchefens ledningsgrupp 

Kommunchefen leder kommunledningsgruppen (KLG). Vederbörande 

ansvarar därigenom för samordning mellan cheferna i gruppen avseende till 

exempel utveckling av strategiska kommunövergripande frågor och 

gemensamma uppgifter. 

Samverkan 

Kommunchefen ansvarar för samverkansgrupperna på kommunstyrelsenivå 

och central, kommunövergripande nivå.  

Krisledning 

Kommunchefen leder kommunens krisledningsgrupp och tillser att rutiner 

utvecklas och övas i samverkan med Bergslagens Räddningstjänstförbund. 

Arbetsuppgifter i relation till koncernen 

I kommunchefens uppdrag ingår uppgiften att samordna koncernens aktörer i 

förekommande frågor. Kommunchefen ska tillse att VD:ar i sina uppdrag 

anlägger ett koncernperspektiv.  

Kommunchefen ska tillse att VD:ar i sina uppdrag också beaktar 

kommunövergripande frågor och anlägger ett koncernperspektiv. Samtidigt 

ansvarar VD:ar gällande sina verksamheter inför respektive bolagsstyrelse. 

Respektive bolagsstyrelse ansvarar för tillsättande av VD och styrelsen utfärdar 

VD-instruktion. Kommunchefen, som VD i moderbolaget, ska vara delaktig i 

anställning av övriga VD:ar. Kommunchefen ska även vara delaktig i 

utformandet av anställningsvillkor samt den fortlöpande lönesättningen för att 

tillse en enhetlig helhetssyn på chefslöner i kommunkoncernen.  

Uppföljning av uppdraget 

Uppföljningen av uppdraget ska göras vid ett utvärderingssamtal med 

kommunstyrelsens ordförande. Denna ska också, tillsammans med andra 

lönekriterier, vara ett underlag för lönesamtal. 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 
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Instruktion för kommundirektören 
 

Antagen av kommunstyrelsen den 2017-10-10 

 

1. ALLMÄNT OM KOMMUNDIREKTÖRENS UPPGIFTER 

Kommundirektören är förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning. 

Kommundirektören är också VD för Samhällsnytta i Kil AB och som sådan VD för 

koncernen enlig särskild instruktion. 

Kommundirektören ansvarar genom sin förvaltning för att stödja 

kommunstyrelsen i att övergripande leda och samordna kommunen och dess 

samlade verksamheter oavsett organisationsform.  

Uppdraget indelas i följande deluppdrag. 

 

 Utveckla dialog och arbetsformer med kommunstyrelsen  

 Leda och samordna utvecklingen av kommunens styrmodell 

 Leda och samordna kommunens strategiska planering 

 Följa upp, utvärdera och utarbeta förslag om riktlinjer för ägarstyrningen 

av Samhällsnytta i Kil AB. 

 Leda och samordna kommunens årliga planerings- och budgetprocess 

 Leda och samordna kommunens ekonomiska förutsättningar och 

utveckling 

 Leda och samordna kommunens uppföljning av verksamheterna och dess 

resultat 

 Leda och samordna arbetet med att fullgöra uppsiktsplikten över all 

verksamhet i nämnder. 

 Leda och samordna kommunens samlade personalpolitik 
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 Leda och samordna den kommuncentrala partssamverkan 

 Leda och samordna beredningen av beslutsunderlag och utförandet av 

särskilda uppdrag 

 Övervaka att nämnder fullgör sina åtaganden för den interna kontrollen, 

inklusive riskanalyser, i enlighet med lagstiftningen och kommunens regler 

 Bistå med specialiststöd och rådgivning till kommunstyrelse.   

 Ansvara för utförandet av delegerade verksamheter och projekt 

 Ansvara för utförandet av administration för kommunstyrelsen och dess 

förvaltning 

 Ansvara för ledning och samordning i händelse av kris 

 Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och i 

kommunens övriga nämnder. 

 Utveckla former för dialog och samverkan med externa aktörer  

 Utveckla former för öppenhet i kommunen som gäller med utgångspunkt 

från bl.a. offentlighetsprincipen. 

FÖRHÅLLANDET TILL ÖVRIGA EXEKUTIVA CHEFER 

Kommundirektören verkar gentemot övriga exekutiva chefer för att de i sina 

uppdrag också beaktar kommunövergripande frågor och anlägger ett 

koncernperspektiv.  

2. ALLMÄNT OM FÖRVALTNINGSCHEFENS UPPGIFTER  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat om samt 

de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare ska kommunstyrelsen i 

överensstämmelse med kommunfullmäktiges bestämmande besluta om 

verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.  

Kommunstyrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Kommundirektören har gentemot kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för 

ledning av verksamheten och ansvarar för att förberedande och verkställande 

åtgärder fungerar tillfredställande i enlighet med upprättad arbetsfördelning.  
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Genom att Kommundirektören leder förvaltningens dagliga verksamhet har han en 

sådan insyn i verksamheten som inte kommunstyrelsen har möjlighet att få. Detta 

ställer särskilda krav på Kommundirektörens ansvar för dels hur kommunstyrelsen 

informeras och dels hur ärenden bereds inför kommunstyrelsens sammanträden.  

För att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och ta sitt fulla ansvar, är 

det en nödvändig förutsättning att Kommundirektören till fullo förstår och agerar 

utifrån att kommunstyrelsen ska ha väsentlig information som berör verksamheten 

så tidigt som möjligt och att informationen, om så krävs, även omfattar 

konsekvensbeskrivningar.  

Om förvaltningens verksamhet inte utvecklas i enlighet med tagna beslut ska 

Kommundirektören ta fram förslag till åtgärdsplaner med konsekvensanalyser.  

Kommundirektören ska i sitt arbete sörja för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med av Kommunfullmäktige formulerade mål och riktlinjer, att givna budgetramar 

hålls samt i enlighet med kommunstyrelsens formulerade mål och riktlinjer.  

Vidare ska Kommundirektören tillse att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att 

gällande lagar, förordningar etc. följs.  

Kommundirektören ansvarar för att förvaltningen tillförs och bibehåller den 

kompetens som motsvarar verksamhetens behov. 

3. ARBETSUPPGIFTER 

Kommundirektören har att med stöd av fastställd organisation, tilldelade resurser 

samt tillgängliga styr- och kontrollsystem, utföra de arbetsuppgifter och välja de 

metoder som Kommundirektören anser förverkligar fastlagda mål vad avser 

verksamhetens innehåll och kvalitet på mest kostnadseffektivt sätt. Bland 

Kommundirektörens uppgifter ingår beslutsfattande, beredning, rapportering, 

uppföljning och kontroll enligt följande. 

KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN 

 Tillse att kommunstyrelsen hålls informerad om verksamheten på sådant 

sätt att kommunstyrelsen kan ta ansvar för verksamheten.  

 Tillse att varje ärende till kommunstyrelsen är tillfredställande berett och 

att varje beslutsunderlag är korrekt och av god kvalitet samt att 

kommunstyrelsen har tillgång till beslutsunderlagen i god tid innan 

sammanträdena.  
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 Tillse att, i den ordning som kommunstyrelsen beslutat, till 

kommunstyrelsen anmäla de beslut han fattat på kommunstyrelsens 

vägnar efter delegation.  

 Att alltid i protokoll ge sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte är 

uttryckligen finansierade.  

 Att vid alla ordinarie sammanträde rapportera till kommunstyrelsen, i den 

ordning kommunstyrelsen beslutat avseende löpande verksamhet, 

kostnadsutveckling och omvärldsförändringar som påverkar 

verksamhetsområdet, varvid uppkomna tvister av betydelse och 

uppsägning av viktigare avtal alltid ska innefattas i rapporteringen. 

ÖVRIG RAPPORTERING  

 Att vid behov av rapportering mellan kommunstyrelsens sammanträden 

rapportera direkt till kommunstyrelsens presidium.  

 Att uppföljningsrapporter till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

upprättas och hänskjuts till kommunstyrelsen vid föreskrivna tider och i 

enlighet med regler och riktlinjer beslutade för verksamheten av 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

DELEGATION  

 Att fatta beslut i de ärenden där kommunstyrelsen i delegationsordning 

uppdragit åt Kommundirektören att besluta å kommunstyrelsens vägnar. 

 Tillse, i de fall kommunstyrelsen överlåtit åt Kommundirektören att 

uppdra åt annan anställd inom kommun att besluta å kommunstyrelsens 

vägnar, vederbörande delegat anmäler sådana beslut till 

kommundirektören.  

 Tillse att kommunstyrelsen alltid har vetskap om vem som har rätt att fatta 

beslut för kommunstyrelsens räkning enligt med stöd av 

delegationsordning givna bemyndiganden.  

 Säkerställa att av kommunstyrelsen beslutad delegationsordning följs, att 

delegationsordningen är aktuell och korrekt samt vid behov ta initiativ till 

erforderliga ändringar i delegationsordningen.  

 Tillse att beslut som meddelats av delegat i enlighet med 

delegationsordning anmäls till kommunstyrelsen i enlighet med lag och i 

den ordning kommunstyrelsen beslutat.  
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UTVÄRDERING  

 Att ta initiativ till en utvärdering och utveckling av arbetsformerna mellan 

kommunstyrelse och förvaltning.  

ÖVRIGT 

Kommundirektören ansvarar för ledningsstabens ledningsprocesser vilka kan 

definieras som:  

 Ledning och fördelning av arbetet 

 Verksamhetsplanering och budget för förvaltningen  

 Verksamhetsuppföljning och rapportering för förvaltningen 

 Utveckling av förvaltningens organisation och arbetssätt  

 Internkontroll för förvaltningen 

 
 

 

instruktion chefer i ny organisation 

ALLMÄNT 

Uppdragen avser chefer som är direkt underställda kommundirektören. Dessa 

chefer har utöver sitt sektorsansvar ett direkt ansvar för att helheten hålls ihop.  

Inom ramen för helhetsarbetet så är en väsentlig del att stödja chefskollegor i det 

dagliga arbetet. Cheferna har ansvar för omvärldsspaning så att kommunen alltid 

är på framkant och att beslut kan tas som leder till ständiga förbättringar. Cheferna 

har ett löpande ansvar för verksamhetsuppföljning och rapportering. Cheferna har 

ett gemensamt ansvar för utveckling av organisation och arbetssätt. 

Cheferna ingår i ledningsgruppen. Cheferna rapporterar alltid direkt till 

kommundirektören. 

LEDNINGSCHEF 

Ledningschefen är biträdande kommundirektör och har att fullfölja 

kommundirektörens ansvarsområde vid dennes frånvaro. Får besluta inom ramen 

för kommundirektörens ansvarsområde vid dennes frånvaro. 
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Ledningschefen leder ledningsstabens arbete. Ledningschefen ansvarar för att 

styrande processer så som planering, ekonomi, beslut, kvalitetsuppföljning, blir 

effektiva och utvecklas.  

Tillser att kommunstyrelsen hålls informerad om verksamheten på sådant sätt att 

kommunstyrelsen kan ta ansvar för verksamheten.  (Månadsrapporten) 

Tillse att varje ärende till kommunstyrelsen är tillfredställande berett och att varje 

beslutsunderlag är korrekt och av god kvalitet samt att kommunstyrelsen har 

tillgång till beslutsunderlagen i god tid innan sammanträdena.  

Bistå med specialiststöd och rådgivning till kommunstyrelse och 

myndighetsnämnd.   

Ansvara för utförandet av delegerade verksamheter och projekt 

Ledningschefen ansvarar för att ledningsstaben tillförs och bibehåller den 

kompetens som motsvarar verksamhetens behov. 

 

SEKTORSCHEF 

Leder sin sektor (uppdrag, resurs, befogenheter) utifrån beslutad verksamhetsplan. 

Följer upp att beslutade resultat uppnås, rapporterar enligt fastställda rutiner.  

Deltar i arbetet med framtagande av verksamhetsplan för kommunen.  

Ansvarar för omvärldsbevakning och att behov av förändringar tas upp tidigt. 

Ingår i ledningsgrupp, ansvarar för att lyfta behov av samordning/samverkan såväl 

inom som utom kommunen.  

Sektorchef ska tillse att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att gällande lagar, 

förordningar etc. följs.  

Sektorchef ansvarar för att sektorn tillförs och bibehåller den kompetens som 

motsvarar verksamhetens behov. 

Bistå med specialiststöd och rådgivning till kommunstyrelse.   

Ansvara för utförandet av delegerade verksamheter och projekt 

MYNDIGHETSCHEF 

Leder arbetet med att ständigt förbättra myndighetsbeslut och ansvar för 

omvärldsbevakning så att kommunen alltid är uppdaterad på ny lagstiftning och 

gällande prejudikat. 
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Deltar i framtagandet av verksamhetsplan. 

Myndighetschefen ska tillse att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att gällande 

lagar, förordningar etc. följs.  

Myndighetschefen ansvarar för att myndighetsstaben tillförs och bibehåller den 

kompetens som motsvarar verksamhetens behov. 

Bistå med specialiststöd och rådgivning till kommunstyrelse och 

myndighetsnämnd.   

Ansvara för utförandet av delegerade verksamheter och projekt 
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Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektören 
 
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och anställd av 
kommunstyrelsen. Uppdrag för kommundirektören fastställs av kommunstyrelsen. 
Kommundirektören rapporterar i första hand till kommunstyrelsens ordförande. 
Uppdraget som kommundirektör är komplext och förutsätter en kontinuerlig dialog och 
samråd med de politiska företrädarna, för att på bästa sätt genomföra givna uppdrag. 
 
Kommundirektören är även VD för koncernbolaget Linde Stadshus AB. 
 
Kommundirektören har ansvaret för att bereda ärenden till kommunstyrelsen samt att 
verkställa kommunstyrelsens beslut. Kommundirektören ska arbeta med stor integritet 
avseende information och underlag för beslut och bistå både majoritet och minoritet i 
styrelsen.  
 
I kommundirektörens övergripande uppdrag ingår att: 

 i samverkan med den politiska ledningens företrädare ha en drivande roll att 
utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens organisation och 
verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv. 

 utveckla principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering, kontroll och 
kvalitetsarbete. 

 verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner. 

 initiera och driva kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete. 
 verka för efterlevnad av beslutade planer, program, riktlinjer, regler och 

instruktioner. 
 vara ytterst ansvarig för övergripande planering, ledning och uppföljning av 

arbetsmiljöarbetet inom kommunen. 
 ansvara för en ekonomisk helhetssyn över gränser i organisationen. 

 
 
Externa kontakter 
I samverkan med den politiska ledningens företrädare ska kommundirektören 
representera kommunen vid externa kontakter till exempel; Länsstyrelsen i Örebro län, 
Region Örebro län, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Örebro Universitet, 
intresseorganisationer, lokalt och regionalt näringsliv samt lokalt föreningsliv och 
medborgare. 
 
Massmedia 
I kommundirektörens uppdrag ingår att skapa ett öppet och transparent förhållande till 
media. Utgångspunkt är offentlighetsprincipen. Tillgänglighet och tydlighet ska prägla 
kommunikationsarbetet. 
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Arbetsuppgifter i relation till politiska organ 
Kommundirektören är ansvarig för underlag till beredningen av samtliga ärenden till 
kommunstyrelsen och dess utskott. För ärenden som kommer från annan nämnd/styrelse 
har kommundirektören ansvar för att kompletteringar sker med yttranden och 
beslutsförslag.  
 
Kommundirektören har ansvar för föredragningarna vid kommunstyrelsens och dess 
utskotts sammanträden. Kommundirektören får uppdra till annan tjänsteperson att vara 
föredragande.  
 
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid kommunstyrelsens och dess 
utskotts sammanträden. 
 
Kommundirektören ska biträda kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas 
verksamhet som anges i Kommunallagen. Kommundirektören har rätt att, efter samråd 
med den politiska ledningens företrädare, ta de initiativ som han/hon anser behövs. Det 
gäller bland annat frågor inom den uppsiktskyldighet över kommunens verksamheter 
som åvilar kommunstyrelsen.  
 
Kommundirektören har, som VD i koncernbolaget Linde Stadshus AB, rätt att delta på 
övriga koncernbolags styrelsemöten. 
 
Arbetsuppgifter i relation till förvaltningarna 
Kommunledningskontoret 
Kommundirektören är chef för kommunledningskontoret. 
 
Övriga förvaltningar 
Kommundirektören är chef för förvaltningscheferna. Kommundirektören är 
lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med 
förvaltningscheferna. 
 
Kommundirektören ska tillse att förvaltningscheferna i sina uppdrag också beaktar 
kommunövergripande frågor och anlägger ett koncernperspektiv. Samtidigt ansvarar 
förvaltningscheferna gällande sina verksamheter inför respektive nämnd. 
 
Kommundirektören har rätt att disponera förvaltningscheferna till viss del av tiden för 
kommungemensamt samordnings- och utvecklingsarbete. 
  
Rekrytering och avveckling av förvaltningschefer 
Kommunstyrelsen beslutar om anställning. Kommundirektören ansvarar för 
rekryteringen av nya förvaltningschefer, processen samordnas med den politiska 
ledningen. Avveckling av förvaltningschef sker efter samråd mellan kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören. Vid avveckling av kommundirektören fattas 
beslutet av kommunstyrelsen. 
 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Kommundirektören leder KD ledningsgrupp. Han/hon ansvarar därigenom för 
samordning mellan cheferna i gruppen avseende till exempel utveckling av strategiska 
kommunövergripande frågor och gemensamma uppgifter. 
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Krisledning 
Kommundirektören leder kommunens krisledningsgrupp och tillser att rutiner utvecklas 
och övas i samverkan med Nerikes Brandkår. 
 
Arbetsuppgifter i relation till koncernen 
I kommundirektörens uppdrag ingår uppgiften att samordna koncernens aktörer i 
förekommande frågor. Kommundirektören ska tillse att VD:ar i sina uppdrag anlägger 
ett koncernperspektiv. Kommundirektören leder koncernens VD-grupp. 
 
Uppföljning av uppdraget 
Uppföljningen av uppdraget ska göras vid ett utvärderingssamtal med 
kommunstyrelsens ordförande. Denna ska också, tillsammans med andra lönekriterier, 
vara ett underlag för lönesamtal. 
 
Uppdatering av föreliggande instruktion 
Instruktionen ska uppdateras minst var fjärde år eller vid större förändring av kommun-
direktörens uppdrag. Uppdatering fastställs av kommunstyrelsen. 
 
Lindesberg  2017-12-20 
 
 
 
Irja Gustafsson   Christer Lenke 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
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Instruktion och uppdragsbeskrivning för kommundirektören 
 
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och anställd av 
kommunstyrelsen. Uppdrag för kommundirektören fastställs av kommun-
styrelsen. Kommundirektören rapporterar i första hand till kommunstyrelsens 
ordförande. Uppdraget som kommundirektör är komplext och förutsätter en 
kontinuerlig dialog och samråd med de politiska företrädarna, för att på bästa 
sätt genomföra givna uppdrag. 
 
Kommundirektören har ansvaret för att bereda ärenden till kommunstyrelsen 
samt att verkställa kommunstyrelsens beslut. Kommundirektören ska arbeta 
med stor integritet avseende information och underlag för beslut och bistå 
både majoritet och minoritet i styrelsen.  
 
I kommundirektörens övergripande uppdrag ingår att: 

 i samverkan med den politiska ledningens företrädare ha en drivande roll 
 att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra kommunens organisation och 
 verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv 

 utveckla principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering, kontroll 
 och kvalitetsarbete. 

 verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och 
 tjänstepersoner 

 initiera och driva kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete 

 verka för efterlevnad av beslutade planer, program, riktlinjer, regler och 
 instruktioner 

 vara ytterst ansvarig för övergripande planering, ledning och uppföljning av 
 arbetsmiljöarbetet inom kommunen 

 ansvara för en ekonomisk helhetssyn över gränser i organisationen. 
 
Externa kontakter 
I samverkan med den politiska ledningens företrädare ska kommundirektören 
representera kommunen vid externa kontakter till exempel; Länsstyrelsen i 
Örebro län, Region Örebro län, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
Örebro Universitet, intresseorganisationer, lokalt och regionalt näringsliv samt 
lokalt föreningsliv och medborgare. 
 
Massmedia 
I kommundirektörens uppdrag ingår att skapa ett öppet och transparent 
förhållande till media. Utgångspunkt är offentlighetsprincipen. Tillgänglighet 
och tydlighet ska prägla kommunikationsarbetet. 
 

  



  2 

 

Arbetsuppgifter i relation till politiska organ 
Kommundirektören är ansvarig för underlag till beredningen av samtliga 
ärenden till kommunstyrelsen samt ledningsutskottet och samhällsbyggnads-
utskottet. För ärenden som kommer från övriga utskott har kommundirektören 
ansvar för att kompletteringar sker med yttranden och beslutsförslag.  
 
Kommundirektören har ansvar för föredragningarna vid sammanträdena med 
kommunstyrelsen, ledningsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet. 
Kommundirektören får uppdra till annan tjänsteperson att vara föredragande.  
 
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt vid kommunstyrelsens och 
dess utskotts sammanträden. 
 
Kommundirektören ska biträda kommunstyrelsen i den uppsikt över 
individnämndens verksamhet som anges i kommunallagen. Kommun-
direktören har rätt att, efter samråd med den politiska ledningens företrädare, 
ta de initiativ som han/hon anser behövs. Det gäller bland annat frågor inom 
den uppsiktskyldighet över kommunens verksamheter som åvilar 
kommunstyrelsen.  
 
Kommunförvaltningen  
Kommundirektören är chef för cheferna i Stöd & Service, dvs administrativa 
chefen, ekonomichefen, personalchefen, kostchefen och IT-chefen. 
Kommundirektören är lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och 
lönesamtal med dessa chefer. 
 
Verksamhetsområden 
Kommundirektören är chef för verksamhetscheferna. Kommundirektören är 
lönesättande chef och ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med 
verksamhetscheferna. 
 
Kommundirektören ska tillse att verksamhetscheferna i sina uppdrag också 
beaktar kommunövergripande frågor och anlägger ett koncernperspektiv. 
Samtidigt ansvarar verksamhetscheferna för sina verksamheter inför 
kommunstyrelsen. 
 
Kommundirektören har rätt att disponera verksamhetscheferna till viss del av 
tiden för kommungemensamt samordnings- och utvecklingsarbete. 
  
Rekrytering och avveckling av verksamhetschefer och chefer inom  
Stöd & Service 
Kommundirektören beslutar, på delegation från kommunstyrelsen, om 
anställning av verksamhetschefer och chefer inom Stöd & Service. 
Kommundirektören ansvarar för rekryteringen.  
 
Avveckling av verksamhetschef och chefer inom Stöd & Service sker efter 
samråd mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Vid 
avveckling av kommundirektören fattas beslutet av kommunstyrelsen.  
 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Kommundirektören leder den övergripande ledningsgruppen. Kommun-
direktören ansvarar därigenom för samordning mellan cheferna i gruppen 
avseende till exempel utveckling av strategiska kommunövergripande frågor 
och gemensamma uppgifter. 
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Krisledning 
Kommundirektören leder kommunens krisledningsgrupp och tillser att rutiner 
utvecklas och övas i samverkan med Nerikes Brandkår. 
 
Arbetsuppgifter i relation till koncernen 
I kommundirektörens uppdrag ingår uppgiften att samordna koncernens 
aktörer, dvs Norabostäder AB och Nora Fastigheter AB, i förekommande 
frågor. Kommundirektören ska tillse att VD för bolagen i sitt uppdrag anlägger 
ett koncernperspektiv.  
 
Uppföljning av uppdraget 
Uppföljningen av uppdraget ska göras vid ett utvärderingssamtal med 
kommunstyrelsens ordförande. Denna ska också, tillsammans med andra 
lönekriterier, vara ett underlag för lönesamtal. 
 
Uppdatering av föreliggande instruktion 
Instruktionen ska uppdateras minst var fjärde år eller vid större förändring av 
kommundirektörens uppdrag. Uppdatering fastställs av kommunstyrelsen. 
 
Nora 2017-02-07 
 
 
Solveig Oscarsson    Isabell Landström 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör 
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§ 81 Dnr 00096-2018  

Kravpolicy Degerfors kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Reviderad kravpolicy för Degerfors kommun antas.   

Sammanfattning av ärendet 

Degerfors kommuns har en kravpolicy som antogs KS § 191/173-2007. 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad kravpolicy.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-08  

Förslag på ny kravpolicy, 2018-05-08    
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Kravverksamhet 

1 Inledning 

Detta dokument reglerar handläggningen av kravverksamheten i Degerfors 

kommun. Med kravverksamhet menas de åtgärder kommunen behöver vidta 

för att erhålla betalning för förfallna obetalda kundfakturor. 

De lagar och förordningar som reglerar kravverksamheten är bland annat 

inkassolagen, räntelagen, lag om ersättning för inkassokostnader, förordning 

om ersättning för inkassokostnader mm samt förordning om ersättning för 

kostnader om betalningsföreläggande eller handräckning hos 

kronofogdemyndigheten.  

2 Syfte 

Det är viktigt att skapa effektiva kravrutiner samt ett enhetligt och konsekvent 

agerande gentemot kommunens kunder. Enligt kommunallagens regler om 

likställighet ska kommunen behandla sina kunder lika, om det inte finns sakligt 

skäl för något annat.  

Målet för kommunens fakturering och kravverksamhet är att få betalt i rätt tid 

genom att kommunen nyttjar sina lagliga befogenheter. Kravet att få betalt bör 

dock ske med respekt för kunden så att denne inte utsätts för onödig skada eller 

olägenhet. 

3 Organisation 

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens kravverksamhet där 

ekonomiavdelningen har det operativa ansvaret i enlighet med denna policy och 

kommunstyrelsens delegationsordning. Ekonomiavdelningen ska upprätta 

dokumenterade rutiner som stöd i arbetet med kravverksamheten.  

Respektive verksamhet belastas med de kostnader som kan uppstå och förbli 

obetalda av kunden i samband med indrivning, nedskrivning, kreditering och 

avskrivning av fordran. 

Ekonomiavdelningen fattar beslut om av- eller nedskrivning för obetalda 

fakturor i samband med månadsavstämningar.  

4 Fakturering 

Betalningsdagen ska infalla så nära tjänstens eller varans leverans som möjligt. 

Längre betalningstid än 30 dagar ska normalt inte ges. Kunden ska erbjudas e-

faktura och/eller betalning mot autogiro. 

 

Betalningspåminnelse för obetald faktura skickas tidigast sju dagar efter 

Förfallodagen, med tio dagars betalningstid. Kommunen tar ut lagstadgade 

avgifter och dröjsmålsränta vid försenad betalning. 

 

Om kunden inte kan betala på förfallodatum kan ekonomiavdelningen bevilja 

ett kortare anstånd på maximalt 30 dagar. Dröjsmålsränta debiteras enligt 
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Kravverksamhet 

gällande räntelag. Avbetalningsplaner upprättas inte av kommunen, förutom för 

vatten- och renhållningstjänster. 

5  Inkassokrav 

Kommunens kravverksamhet handläggs av ett externt inkassobolag dit 

kommunen skickar underlag för obetalda fakturor. Inkassobolaget ombesörjer 

att inkassokrav skickas ut för dessa fakturor. Inkassobolaget tar ut lagstadgade 

avgifter och dröjsmålsräntor. 

För kommunens vatten- och renhållningsverksamheter sköts inkassokrav av 

verksamheten. 

6 Avstängning 

Leder inte inkassokrav till betalning har kommunen som huvudprincip att den 

kommunala tjänsten sägs upp. Vissa tjänster kan på grund av lagstiftning inte 

sägas upp. Avstängning av tjänst beslutas och administreras av respektive 

nämnd/verksamhet. 

7 Långtidsbevakning 

Ekonomiavdelningen kontrollerar inkassobolagets ärenden som förs över till 

långtidsbevakning. I dessa fall skrivs fordran av som en konstaterad kundförlust 

och kostnadsförs på respektive verksamhet. Avskrivning som konstaterad 

kundförlust innebär inte att kommunens bevakning av fordran upphör.  

8 Reglering av föreningsbidrag 

En förenings skuld till kommunen kan i vissa fall regleras genom avdrag på 

nästkommande utbetalning av föreningsbidrag. I dessa fall ska avdraget vara 

överenskommet mellan ansvarig verksamhet och ekonomichef. 
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Kravpolicy Degerfors kommun 

Förslag till beslut 
Reviderad kravpolicy för Degerfors kommun antas.   

Sammanfattning av ärendet 
Degerfors kommuns har en kravpolicy som antogs KS § 191/173-2007. 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad kravpolicy.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018. 

Kravpolicy, 2018-05-08      

Madelene Hedström 
Biträdande ekonomichef 

Bilagor 
Kravpolicy, 2018-05-08 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 

Ekonomichef 
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§ 82 Dnr 00097-2018  

Antagande av Biblioteksplan  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Biblioteksplanen för Degerfors kommun antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun ska ha en biblioteksplan. Degerfors kommuns biblioteksplan är 
inaktuell och därför är förslag på en ny plan framtagen. Planen kommer att 
formges med hjälp av kommunens kommunikatör innan publicering. En 
kommuns biblioteksplan ska beslutas av kommunfullmäktige.      

Beslutsunderlag 
Kultur- och utbildningsnämnden § 25/2018-04-04 

Förslag på ny biblioteksplan, 2018-03-15 
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§ 25 Dnr 00022-2018  

Biblioteksplan 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
1. Godkänner kulturchefens förslag till ny biblioteksplan. Kultur- och 
utbildningsnämnden sänder föreslagen plan vidare till kommunfullmäktige för 
beslut.  

2. Tackar kulturchef Sofia Luthman för informationen och diskussionen.    

Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun ska ha en biblioteksplan. Degerfors kommuns biblioteksplan är 
inaktuell och därför är förslag på en ny plan framtagen. Planen kommer att 
formges med hjälp av kommunens kommunikatör innan publicering. En 
kommuns biblioteksplan ska beslutas av kommunfullmäktige.      

Kulturchefen är inbjuden till dagens möte för att nämnden ska få information 
om området och även få möjlighet att diskutera hur ett ökat deltagande från 
nämndens sida kan utvecklas. En fråga som diskuteras är om skolbiblioteken 
som idag tillhör skolornas ansvar skulle kunna tillhöra biblioteket istället. 
Förvaltningschefen ska undersöka denna möjlighet.  

Några av de projekten som är på gång framöver diskuteras också bland annat 
digitaliseringen av skolbiblioteken, byte av bibliotekssystem som sker i höst, 
utveckling av musikskolan till en kulturskola, sammanställning av en 
arrangörskalender för att undvika att evenemang i närområdet krockar.   

Beslutsunderlag 
Kulturchefens biblioteksplan 2018-03-15 

KUN AU § 13 2018-03-21  

KUN § 9 2018-04-04     

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Biblioteksplan 

1 Inledning 

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner anta en biblioteksplan för sin 

verksamhet. En biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger 

riktningen för all biblioteksverksamhet i kommunen. Den ska också vara ett 

stöd för politiker och tjänstemän i frågor som rör biblioteksutveckling och det 

livslånga lärandet. Biblioteksplanen anger konkreta målsättningar för 

kommunens biblioteksverksamhet samt en utvecklingsstrategi för densamma. 

Målsättningarna utvecklas sedan i den verksamhetsplan som varje år tas fram av 

förvaltningen och som godkänns av kultur-och utbildningsnämnden. 

Planen antas av kultur-och utbildningsnämnden samt kommunfullmäktige. 

Biblioteksplanen gäller under perioden 2018-2021 och ska revideras inom tre år 

efter att den har antagits av kommunfullmäktige. 
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2 Uppföljning och revidering 

Med utgångspunkt i biblioteksplanen upprättas varje år i samband med 

budgetarbetet verksamhetsplaner för kommunens biblioteksverksamhet. 

Uppföljning sker sedan vid verksamhetsårets slut. I verksamhetsplanerna 

konkretiseras biblioteksplanens övergripande mål och bryts ner i mätbara 

delmål. 

Uppföljning av brukarnas synpunkter sker genom årliga enkätundersökningar 

vars resultat redovisas för kultur-och utbildningsnämnden i bokslutsarbetet 

samt på bibliotekets hemsidas för allmänheten. 

Revidering av biblioteksplanen och förslag till ny plan görs under första 

halvåret 2021. 
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3 Biblioteksplanens grund 

Styrdokument som ligger till grund för planen är Bibliotekslagen (2013:801), 

Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:567), den regionala 

kulturplanen och biblioteksplanen, samt kommunens egna styrdokument. De 

internationella dokument som biblioteken förhåller sig till är bland andra 

UNESCOs Folkbiblioteksmanifest 1994, UNESCOs skolbiblioteksmanifest 

1999 och FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 1989. 

”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande 

mänskliga värden som bara kan uppnås genom att medborgarna är 

välinformerade och ges möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och 

spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas aktiva deltagande och en 

demokratisk utveckling är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och 

obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.” (UNESCO:s 

Folkbiblioteksmanifest, 1994). 
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Biblioteksplan 

4 Bibliotekstyper i Degerfors 

Degerfors bibliotek är fria från politisk, religiös och kommersiell påverkan. 

Särskild vikt läggs vid att vara en plats där människor kan söka kunskap och få 

en känsla av sammanhang (KASAM) i en trygg miljö. Prioriterade grupper är 

såsom bibliotekslagen föreskriver: barn och unga, personer med 

funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska, samt de 

nationella minoriteterna. I Degerfors kommun finns ett folkbibliotek och sex 

skolbibliotek. Folkbibliotek och skolbibliotek har olika uppdrag, men 

organisatoriskt ligger de i Degerfors under samma nämnd och förvaltning 

(Kultur-och utbildning). Folkbiblioteket är en demokratisk arena vars tjänster är 

till för alla, oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion, nationalitet, 

språk eller social status (UNESCOs Folkbiblioteksmanifest). 

Folkbibliotekets huvuduppdrag är att verka för information, läskunnighet, 

utbildning och kultur. Den fria tillgången till litteratur och information som 

biblioteket erbjuder är en grundförutsättning för den grundläggande 

yttrandefriheten och att kunna läsa och förstå en text är en förutsättning för att 

aktivt kunna delta i samhället. Ett av bibliotekens viktigaste uppdrag när det 

gäller barn och ungdomar är därför att uppmuntra till läslust. 

Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs både för skolans elever och dess lärare. 

Som en integrerad del av utbildningsprocessen spelar det en viktig roll för 

utvecklingen av läs-och skrivkunnighet, informationskompetens, undervisning, 

inlärning och kultur. Ett gott samarbete mellan lärare och skolbibliotekarien kan 

bidra till att elever får bättre förutsättningar att lära sig. Sedan 2016 är det 

personal från folkbiblioteket som bemannar samtliga skolbibliotek samt 

ansvarar för inköp, gallring, biblioteksinformation och andra förekommande 

arbetsuppgifter, erbjuder bokprat, handledning i källkritik, informationssökning 

et cetera. 
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5 Nulägesbeskrivning folkbiblioteket 

Folkbiblioteket ligger centralt placerat i Folkets hus lokaler. Det har öppet 29 

h/vecka året om. Förskole-och skolklasser tas även emot utanför ordinarie 

öppettider. Verksamheten är i huvudsak kostnadsfri för besökarna. 

Folkbiblioteket består av en vuxenavdelning, en barnavdelning och en 

ungdomsavdelning. Där finns även en tidskriftshörna samt en tidningshörna 

som ligger separat i Folkets hus lokaler och har mer generösa öppettider då den 

följer Folkets hus öppettider. 

2017 hade biblioteket 17 978 besökare (en ökning med 7 % jämfört med 2016) 

och 5,8 lån/invånare (att jämföra med 5,7 lån/invånare 2016). Antal aktiva 

låntagare var 1 378. 

”Folkbibliotekets tjänster ska vara fysiskt tillgängliga för alla medborgare i 

samhället. Detta förutsätter att bibliotekslokalerna är centralt belägna, att det 

finns bra förutsättningar för läsning och studier, samt tillgång till lämplig 

teknisk utrustning och att de har tillräckligt öppethållande för att passa 

användarna. Det innebär också att biblioteket genom uppsökande verksamhet 

ska kunna erbjuda sina tjänster till dem som inte själva kan besöka biblioteket.” 

(UNESCOs Folkbiblioteksmanifest 1994) 

 Utbud och tjänster 

språk även tidningar, tidskrifter, DVD-filmer och tv-spel. Biblioteket 

tillhandahåller även publika datorer, trådlöst nätverk och en rad databaser. 

Biblioteket erbjuder även handledning i digitala frågor då sådan efterfrågas. Där 

finns också möjligheten att scanna, skriva ut och kopiera dokument. Det finns 

ytor för möten och enskildhet och biblioteket försöker på alla sätt leva upp till 

mottot ”kommunens vardagsrum”. 

På biblioteket kan kommuninvånare träffa energirådgivare och 

konsumentrådgivare. Dessa tjänster delas med grannkommunen Karlskoga och 

rådgivarna har särskilda besökstider (se hemsidan för aktuell information). 

 Personal 
Personalen, som är bibliotekets viktigaste resurs, har som grundbemanning en 

bibliotekarie på heltid samt fyra biblioteksassistenter på totalt 3,75 ssg. 

 Programverksamhet 
Biblioteket erbjuder programverksamhet i form av föreläsningar, författarbesök, 

teaterföreställningar, konstutställningar, lovverksamhet, biovisningar med 

mycket mer. Biblioteket har ett nära samarbete med Folkets hus och tillgång till 

konsthall och en stor och fin teater-/biosalong. Bibliotekets personal ingår i 

kommunens ”Skapande skola”-grupp, där även representanter från 

grundskolans alla stadier, musikskola, rektorsgrupp och kulturchef ingår.  

Bibliotekets personal köper in kultur till förskola och grundskola. Exempelvis 

får alla i åk 2 och åk 5 ett författarbesök. 

Lovverksamhet erbjuds vid skollov. 
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Externa samarbetspartners såsom exempelvis föreningslivet och studieförbund 

bidrar till ett ökat programutbud och till bibliotekets roll som mötesplats. 

Biblioteket finns tillgängligt dygnet runt via hemsidan och webbkatalogen. 

 Samverkan 
Utöver samverkan med kommunens egna aktörer, föreningslivet och 

studieförbund samverkar Degerfors bibliotek även på ett regionalt plan med 

Biblioteksutveckling Region Örebro Län (BRÖL) samt andra bibliotek i länet 

kring många frågor. Exempel på samverkansområden är ett gemensamt 

upphandlingsavtal för inköp av medier, fria transporter av medier mellan 

kommunerna ”låna här-lämna där”, gemensamma utbildningsdagar för 

bibliotekspersonal, olika projekt såsom exempelvis ”Örebro län läser” samt 

medverkan i de olika nätverken som finns; digitala nätverket, medienätverket, 

skönlitterära nätverket, nätverket för barn och unga och skrivnätverket för att 

nämna några.  

 Läsfrämjande arbete 
Förskolor och skolklasser erbjuds olika läsfrämjande åtgärder såsom 

biblioteksvisning, lånebesök, bokprat med mer. 

Gåvoböcker: I samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) ger biblioteket bort 

presentkort på böcker till barn vid två och ett halvt respektive fyra års ålder. 

Alla sexåringar bjuds in till biblioteket för att få en bokgåva samt se en 

teaterföreställning i samband med besöket. 

 Uppsökande verksamhet 
För den som inte själv kan ta sig till biblioteket erbjuds i begränsad omfattning 

”Boken kommer”-service där bibliotekspersonal plockar ihop böcker åt 

enskilda personer. 

Bokdepositioner placeras ut på lämpliga institutioner i kommunen, samt skickas 

till förskolor, Familjecentralen och Österviks byalag. 

 Prioriterade grupper 

5.7.1 Barn och unga 

I bibliotekslagen står det att folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till 

läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 

förutsättningar (§ 8). Degerfors bibliotek har en förhållandevis stor 

barnavdelning med ett brett utbud av böcker på olika språk och i olika format, 

tidskrifter, DVD-filmer, tv-spel med mera. Där finns också leksaker, pussel och 

pyssel, samt maskeradkläder. 2017 invigdes den så kallade Sagoskogen, delvis 

finansierad av bidrag från Region Örebro Län. Där är det naturligt att samla 

barn för högläsning, med utsikt över hela biblioteket.  

I Degerfors är barn-och ungdomsavdelningarna separerade från varandra. Rent 

geografiskt gränsar ungdomsavdelningen till vuxenavdelningen och erbjuder 

genom en mysig sittgrupp lite avskild från resten av biblioteket. 
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I den Folkhälsopolitiska planen (antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24, § 

89) i Degerfors står det bland annat att kommunen ska: 

 Utveckla och stärka det befintliga arbetet med barnkonventionen 

 Barnets bästa skall vara vägledande vid all beslutsfattande och vid alla 

åtgärder som rör barn och unga. 

Alla vuxna bör, och särskilt personal som arbetar inom förskola, skola och på 

biblioteket ska: 

 I sitt handlande sätta barnets/ungdomens bästa i första rummet 

 Vägleda barn och ungdomars sökande efter kunskap och information 

 Uppmuntra och stimulera barn och ungdomars läs-och språkutveckling 

5.7.2 Personer med funktionsnedsättning 

I bibliotekslagen står det att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska 

ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland 

annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur 

och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information (§ 4). För dem med 

särskilda behov finns anpassade medier såsom talböcker (DAISY), 

storstilsböcker, lättlästa böcker och kombinerat material. Det finns ett antal 

DAISY-spelare som låntagarna får låna och prova hemma, innan de köper sin 

egen. Bibliotekets personal hjälper även den som själv vill ladda hem böcker via 

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) genom att lägga upp låntagaren 

som användare och informera om hur det går till. 

På biblioteket finns även läsglasögon till utlån. 

Kommunens nya hemsida som lanserades 2018 har uppläsningsfunktion. 

Biblioteket är beläget en trappa upp i Folkets hus, men det finns hiss vid en av 

de tre ingångarna och en ramp vid en annan. Alla publika delar av biblioteket är, 

med undantag för Sagoskogen, lättillgängliga för den som är rullstolsburen eller 

på annat sätt rörelsehindrad. 

5.7.3 Personer med annat modersmål än svenska och de nationella 
minoriteterna 

I bibliotekslagen står det att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska 

ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som 

har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på: 

1. De nationella minoritetsspråken, 

2. Andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och  

3. Lättläst svenska (§5) 

Biblioteket köper in medier på olika språk och fjärrlånar det som efterfrågas 

men som eventuellt saknas i det egna beståndet. Det finns ett mindre utbud av 

tidningar och tidskrifter på främmande språk, men biblioteket tillhandahåller 

också en webbaserad tidningsdatabas med tillgång till tidningar från hela 
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världen. Den finns tillgänglig dygnet runt via bibliotekets hemsida för den som 

har bibliotekskort. 

Biblioteksinformationen är översatt till engelska, finska, arabiska, persiska, 

somaliska, tigrinna, dari och thailändska. Degerfors kommun ingår sedan 2014 i 

finskt förvaltningsområde och därför har det finska språket en förstärkt 

ställning i kommunen, något som märks av i medieutbudet. Det finns även 

finskspråkig personal på biblioteket. 

Biblioteket har en viktig roll när det gäller integration och information och kan 

genom sin folkbildande roll verka för att förebygga främlingsfientlighet. 
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6 Nulägesbeskrivning skolbibliotek 

Enligt skollagen (SFS 2011:800) ska alla elever i grundskolan och gymnasieskola 

ha tillgång till skolbibliotek och i Degerfors kommun är det Kultur-och 

utbildningsnämnden som ansvarar för att så är fallet. Personal från 

folkbiblioteket bemannar samtliga skolbibliotek samt ansvarar för inköp, 

gallring, biblioteksinformation och andra förekommande arbetsuppgifter, 

erbjuder bokprat, handledning i källkritik, informationssökning et cetera. 

Degerfors har en gemensam gymnasienämnd med grannkommunen Karlskoga 

och gymnasieenheten i Degerfors lyder organisatoriskt under Karlskoga 

kommun. Samma sak gäller för vuxenutbildningen med SFI, som är placerad i 

Folkets hus. 

I kommunen finns fem F6-skolor, varav tre i tätorten (Bruksskolan, Parkskolan, 

Strömtorpsskolan) och två i glesbygden (Svartå skola, Åtorps skola) samt en 

högstadieskola (Stora Vallaskolan). 

 Bemanning 
Skolbibliotekarie om sammanlagt 0.9 ssg finns att tillgå för F9, vilket är fördelat 

på 40 % till F6 samt 50 % till åk 7-9. Samtliga skolor har ett eget skolbibliotek, 

men rummens utformning och mediebestånd varierar mycket, bland annat 

beroende på skolornas olika storlekar. Alla F6-elever i tätorten har tillgång till 

skolbibliotekarie en dag per vecka och F6-eleverna i glesbygdsskolorna en dag 

varannan vecka. Eleverna i åk 7-9 har tillgång till skolbibliotekarie fyra dagar i 

veckan. En nationell definition av bemannade skolbibliotek är enligt Kungliga 

Biblioteket att de har minst 20 timmar i veckan avsatt bemanning för 

skolbiblioteksverksamhet. I nuläget är det bara högstadieeleverna i Degerfors 

som kan sägas ha tillgång till det, men det är inget som är unikt för Degerfors 

kommun. Drygt hälften av landets elever har inte tillgång till skolbibliotek som 

har minst 20 timmar avsatt bemanning per vecka.  

 Samverkan 
Hur samverkan ser ut mellan skolbiblioteken och lärarna varierar mycket och är 

avhängigt av respektive lärares intresse. 

Skolbiblioteken och folkbiblioteket har redan innan folkbibliotekets personal 

tog över bemanningen av skolbiblioteken samverkat kring olika projekt, 

upprättandet av bokpooler, författarbesök och teaterföreställningar, 

filmvisningar et cetera. 

 Mediebestånd 
Ett gediget arbete med att gallra och uppdatera skolbibliotekens mediebestånd 

har pågått under de senaste åren. Skolbiblioteken har från den beslutade 

skolbudgeten en summa avsatt för inköp av litteratur et cetera. 

 Datorisering 
Arbetet med att datorisera skolbiblioteken har påbörjats. 
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”Skolbiblioteket förmedlar kunskap och idéer som är grundläggande för att 

delta i dagens informations-och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna 

de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet att 

utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna leva som ansvarstagande 

medborgare” (IFLA:s/UNESCOs skolbiblioteksmanifest). 
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7 Utmaningar för folkbiblioteket 

Generellt minskar boklånen och biblioteksbesöken i hela landet. Degerfors 

bibliotek har varit undantaget den negativa trenden, men måste ändå fortsätta 

sträva efter att vara relevant för besökarna. Årliga enkätundersökningar bör 

göras, där besökarna kan komma med önskemål och synpunkter. 

Läsfärdigheten hos barn och unga visar också på en nationellt nedåtgående 

trend. Där har biblioteken en viktig roll i sitt läsfrämjande arbete och med ett 

fortsatt gott samarbete med BVC och förskolan kan läsfrämjande insatser sättas 

in tidigt. 

Ett sätt att väcka läslust hos framför allt barn och unga kan vara att erbjuda ett 

forum för kreativt skrivande, exempelvis genom skrivcirklar och skrivtävlingar. 

Läsning och skrivande är nära besläktade och eget skapande kan utöver att 

främja läs-och skrivförmågan också öka självkänslan och vara 

identitetsskapande. 

Ett tuffare samhällsklimat märks av även inne på biblioteken. Även om 

Degerfors bibliotek i jämförelse med andra bibliotek i landet har varit ganska 

förskonade från hot och våld har arbetet med att ta fram en 

verksamhetsanpassad handlingsplan påbörjats och personalen bör fortbildas. 

Snabba samhällsförändringar och den tekniska utvecklingen skapar nya 

informationsmönster vilket ställer höga krav på bibliotekspersonalens 

kompetens och flexibilitet. Detta är något som bör beaktas vid rekrytering av ny 

personal. Det medför även ett behov av fortbildningsinsatser för personalen. 

Biblioteket har under flera års tid, liksom andra verksamheter i kommunen, 

varit med om nedskärningar. Det har lett till kortare öppettider och en 

stressigare arbetsmiljö för personalen. Ett mått att mäta personaltätheten på är 

med antal årsverken. Generellt sett finns ett halvt årsverke vid folkbiblioteken 

per tusen invånare, men det varierar kraftigt mellan olika kommuner. Degerfors 

kommun skulle med sina cirka 10 000 invånare med andra ord ha cirka 5 

årsverken på biblioteket, för att följa genomsnittet. Utvecklingen av antal 

årsverken har de senaste åren sett ut enligt nedan: 

2013-2015: 3,5 

2016: 3,75 

2017: 4,35 

För 2018 är bemanningen planerad till 4,75 årsverken. I siffrorna ingår de 0,9 

ssg som vigs åt skolbiblioteksverksamhet så antalet årsverken på folkbiblioteket 

är egentligen något lägre än vad statistiken visar. 

Det behöver följas upp hur Degerfors bibliotek, med begränsade resurser, kan 

tillgodose kravet på tillgänglighet. 
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8 Utmaningar för skolbiblioteken 

Skolbiblioteken bör datoriseras snarast för att underlätta informationssökning, 

erbjuda elever ett bättre utbud (oberoende av vilken skola eleven går på har hen 

tillgång till alla skolbibliotekens och folkbibliotekets medier) samt underlätta för 

bibliotekspersonalen att se statistik och kunna sätta in tidiga åtgärder et cetera. 

Mediebeståndet behöver utvecklas, vilket tar tid med tanke på skolornas 

begränsade resurser. Ett sätt att utöka mediebeståndet ganska snabbt och inom 

befintlig ram är att ha en gemensam skolbibliotekskatalog och ett helhetstänk 

när det gäller inköp. Om skolorna samordnade inköp av klassuppsättningar 

skulle de exempelvis kunna köpa in olika titlar till olika skolor och därmed få 

tillgång till många fler titlar. 

Tillgången till skolbibliotekarie behöver förbättras ytterligare. 

Grundskolan bör liksom folkbiblioteket ta fram en verksamhetsplan för 

skolbiblioteken och lägga upp en långsiktig plan för underhållet av dess 

mediebestånd, samt klargöra hur samverkan mellan skolpersonal och 

bibliotekspersonal ska se ut. Folkbiblioteket kan fungera som en rådgivande 

och sakkunnig resurs i det arbetet. 
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9 Fokusområden under 2018-2021 

Kommunfullmäktige har beslutat vilka utvecklingsområden som ska prioriteras 

i kommunen de närmaste åren. Dessa är: 

 Attraktivitet 

 Kvalitet i verksamhet och service 

 Integration 
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§ 83 Dnr 00098-2018  

Höjning taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-
taxa) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag tillbeslut 

Vatten- och avloppstaxan höjs med 10,5 % från 2018-07-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa täcker inte verksamhetens kostnader, kommande investeringar 
innebär ökade kapitaltjänstkostnader (räntor och amorteringar). 

Taxan föreslås höjas i takt med ökade kostnader. Nuvarande taxa är från 
2130701, kubikmeterpriset har inte höjts sedan 2009. 

Kapitaltjänstens utveckling   

 2019 2020 2021 2022 

Vattenverket 1 008 429 kr 1 008 429 kr 1 008 429 kr 1 008 429 kr 

  657 000 kr 641 874 kr 626 747 kr 611 621 kr 

  1 665 429 kr 1 650 302 kr 1 635 176 kr 1 620 049 kr 

Övriga 5 800 000 kr 5 700 000 kr 5 600 000 kr 5 500 000 kr 

 531 100 kr 521 000 kr 511 000 kr 501 000 kr 

  531 100 kr 521 000 kr 511 000 kr 

   531 100 kr 521 000 kr 

    531 000 kr 

 7 996 529 kr 8 402 402 kr 8 798 276 kr 9 184 049 kr 

10,5% Ny Taxa Nuvarande 

Grundavgift 1 330 kr 1 280 kr 

Lägenhavgift 1 330 kr 1 280 kr 

100 kbm 

Vatten            1 440 kr 1 152 kr 

Summa 4 100 kr 3 712 kr 

Moms 1 025 kr 928 kr 

Summa 5 125 kr 4 640 kr 

Kostnadsjämförelse villa 100 kbm vattenförbrukning 

Degerfors ny taxa Karlskoga 
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5 125 kr/ år  7 176 kr/ år  

Beslutsunderlag 
Servicenämnden § 25/2018-04-05 
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§ 25 Dnr 00014-2018  

Höjning av VA-taxa 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden föreslår att vatten och avloppstaxan höjs med 10,5 % från 
2018-07-01. Förslaget skickas till fullmäktige för beslut.       

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa täcker inte verksamhetens kostnader, kommande investeringar 
innebär ökade kapitaltjänstkostnader (räntor och amorteringar). 

Taxan föreslås höjas i takt med ökade kostnader. Nuvarande taxa är från 
2130701, kubikmeterpriset har inte höjts sedan 2009. 

Kapitaltjänstens utveckling   

 2019 2020 2021 2022 

Vattenverket 1 008 429 kr 1 008 429 kr 1 008 429 kr 1 008 429 kr 

  657 000 kr 641 874 kr 626 747 kr 611 621 kr 

  1 665 429 kr 1 650 302 kr 1 635 176 kr 1 620 049 kr 

Övriga 5 800 000 kr 5 700 000 kr 5 600 000 kr 5 500 000 kr 

 531 100 kr 521 000 kr 511 000 kr 501 000 kr 

  531 100 kr 521 000 kr 511 000 kr 

   531 100 kr 521 000 kr 

    531 000 kr 

 7 996 529 kr 8 402 402 kr 8 798 276 kr 9 184 049 kr 

 

10,5% Ny Taxa Nuvarande 

Grundavgift 1 330 kr 1 280 kr 

Lägenhavgift 1 330 kr 1 280 kr 

100 kbm 

Vatten            1 440 kr 1 152 kr 

Summa 4 100 kr 3 712 kr 

Moms 1 025 kr 928 kr 

Summa 5 125 kr 4 640 kr 

Kostnadsjämförelse villa 100 kbm vattenförbrukning 



 
 Servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-05 
 

 

                       KS 98-2018/1  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Degerfors ny taxa  Karlskoga 

     5 125 kr/ år                     7 176 kr/ år  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-03-26      

Skickas till 
Kommunstyrelsen  

Förvaltningschef 
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§ 84 Dnr 00054-2018  

Avstyckning av fastigheten Deldenäs 1:16 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Fastigheten Deldenäs 1:6 styckas av i fyra delar enligt kartan daterad 

2018-05-14. 

2. Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret 
att föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen. 

a. Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 
års period återgår gåvan till kommunen utan kompensation för 
eventuella underhålls och förbättringsåtgärder. 

b. Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får 
disponera fastigheten utifrån eget godtycke. 

c. Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls 
inte villkoren i gåvan och fastigheten återgår till kommunen 
inom en 10-årsperiod betalar kommunen avloppsanläggningen 
med avdrag med 1/10-del för varje påbörjat år fastigheten 
använts av föreningen. 

3. Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på 
vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en 
båtiläggningsplats. 

4. Brokyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

5. Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare.  

6. Del 4 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Om det finns fiskerätt på fastigheten ska det tillföras del 2, som blir kommunal 
mark. Detta ska utredas innan kommunstyrelsens beslut.   

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden behandlade ärendet om fastigheten Deldenäs 1:6 på 
sammanträde 2018-02-22, § 10. Servicenämnden beslutade att överlämna 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut utifrån nedanstående förslag. 

"Servicenämnden har ett uppdrag att se över lokaler och fastigheter som inte 
har någon kommunal verksamhet. En av dessa är Deldenäs som har besiktigats 
och där nyttjanderättsavtalet med Brokyrkan har sagts upp och går ut 2018-10-
01. Fastigheten är belagd med åtgärder från miljö och hälsa, avloppsanläggning 
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måste byggas om vilket kostar 200 tkr. Huset är i stort behov av renovering, 
avloppsstammar behöver bytas i hela huset, taket med rännor stuprör, fasaden 
och även fönstren behöver bytas. 

Förslag till olika alternativ på lösning: 

Fastigheten säljs i befintligt skick via öppen försäljning med hjälp av mäklare. 

Fastigheten styckas av i fyra delar enlig skiss A (se bilaga) 

Del 1 överlåts till Brokyrkan i befintligt skick under förutsättning att föreningen 
bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen varvid avloppsanläggningen får 
utföras och bekostas av Broyrkan. Kommunen har återköpsrätt vid en 
försäljning av fastigheten till ett värderat pris. 

Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på vägen och 
anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en båtiläggningsplats. 

Brokyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av mäklare.  

Del 4 säljs i befintligt skick via öppen försäljning med hjälp av mäklare. 

Brokyrkan får nyttjanderätt i 30 år på del 1 och står för upprustning och ny 
avloppsanläggning, samt löpande underhåll och drift. 

Kommunen gör nödvändig upprustning och ny avloppsanläggning, arrenderar 
ut del 1 och den rastrerade ytan till Brokyrkan, arrendekostnad 35 tkr/ år. 
Kommunen säljer del 3 och 4 via öppen försäljning med hjälp av mäklare. 

Fastigheten Deldenäs 1:6 erhölls som gåva 1980 av Degerfors första 
majblommeförening. Fastigheten överläts till kommunen utan något förbehåll.  

Det finns i dagsläget ett föreläggande att en ny avloppsanläggning måste 
anläggas. Servicenämnden har erhållit pengar för detta men åtgärden har i 
dagsläget ej blivit utförd. 

Efter att ha tagit del av de olika förslagen från servicenämnden och även fört 
diskussioner inom tjänstemannaleden i kommunen föreslår kommunstyrelse-
förvaltningen följande.  

Fastigheten Deldenäs 1:6 styckas av i fyra delar enlig skiss A (se bilaga, 2018-05-
14). 

Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret att 
föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen. 

Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 års period 
återgår gåvan till kommunen utan kompensation för eventuella underhålls och 
förbättringsåtgärder. 

Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får disponera fastigheten 
utifrån eget godtycke. 

Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls inte villkoren i 
gåvan och fastigheten återgår till kommunen inom en 10-årsperiod betalar 
kommunen avloppsanläggningen med avdrag med 1/10-del för varje påbörjat 
år fastigheten använts av föreningen. 
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Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på vägen och 
anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en båtiläggningsplats. 

Brokyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av mäklare.  

Del 4 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av mäklare.  

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att 

1. Fastigheten Deldenäs 1:6 styckas av i fyra delar enligt kartan daterad 
2018-05-14. 

2. Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret 
att föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen. 

a. Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 
års period återgår gåvan till kommunen utan kompensation för 
eventuella underhålls och förbättringsåtgärder. 

b. Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får 
disponera fastigheten utifrån eget godtycke. 

c. Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls 
inte villkoren i gåvan och fastigheten återgår till kommunen 
inom en 10-årsperiod betalar kommunen avloppsanläggningen 
med avdrag med 1/10-del för varje påbörjat år fastigheten 
använts av föreningen. 

3. Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på 
vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en 
båtiläggningsplats. 

4. Brokyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

5. Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare.  

6. Del 4 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare. 

7. Om det finns fiskerätt på fastigheten ska det tillföras del 2, som blir 
kommunal mark. Detta ska utredas innan kommunstyrelsens beslut.   

Beslutsunderlag 
Nytt förslag på avstyckning, karta, 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2018-04-23 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-05 

Servicenämnden § 10/2018-02-22 

Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen, 2018-02-19 

Förslag på avstyckning, karta, 2018-02-19 
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Skickas till 

Servicechef 

Kommun- och ekonomichef 
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 [Mottagare]  

 

Fastigheten Deldenäs 1:6 

Förslag till beslut 

Fastigheten Deldenäs 1:6 styckas av i fyra delar enlig skiss A (se bilaga) 

Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret att 

föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen. 

 Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 års period 

återgår gåvan till kommunen utan kompensation för eventuella underhålls 

och förbättringsåtgärder. 

 Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får disponera 

fastigheten utifrån eget godtycke. 

 Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls inte villkoren 

i gåvan och fastigheten återgår till kommunen inom en 10-årsperiod betalar 

kommunen avloppsanläggningen med avdrag med 1/10-del för varje 

påbörjat år fastigheten använts av föreningen. 

Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på vägen och 

anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en båtiläggningsplats. 

Bro kyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av mäklare.  

Del 4 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av mäklare. 

   

Sammanfattning av ärendet 

Servicenämnden behandlade ärendet om fastigheten Deldenäs 1:6 på 
sammanträde 2018-02-22, § 10. Servicenämnden beslutade att överlämna 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut utifrån nedanstående förslag. 

"Servicenämnden har ett uppdrag att se över lokaler och fastigheter som inte 
har någon kommunal verksamhet. En av dessa är Deldenäs som har besiktigats 
och där nyttjanderättsavtalet med Brokyrkan har sagts upp och går ut 2018-10-
01. Fastigheten är belagd med åtgärder från miljö och hälsa, avloppsanläggning 
måste byggas om vilket kostar 200 tkr. Huset är i stort behov av renovering, 
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avloppsstammar behöver bytas i hela huset, taket med rännor stuprör, fasaden 
och även fönstren behöver bytas. 

Förslag till olika alternativ på lösning: 
 

1. Fastigheten säljs i befintligt skick via öppen försäljning med hjälp av 

mäklare. 

 

2. Fastigheten styckas av i fyra delar enlig skiss A (se bilaga) 

Del 1 överlåts till Brokyrkan i befintligt skick under förutsättning att 

föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen varvid 

avloppsanläggningen får utföras och bekostas av Broyrkan. Kommunen 

har återköpsrätt vid en försäljning av fastigheten till ett värderat pris. 

Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på 

vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en 

båtiläggningsplats. 

Bro kyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 

mäklare.  

Del 4 säljs i befintligt skick via öppen försäljning med hjälp av mäklare. 

 

3. Brokyrkan får nyttjanderätt i 30 år på del 1 och står för upprustning och 

ny avloppsanläggning, samt löpande underhåll och drift. 

 

4. Kommunen gör nödvändig upprustning och ny avloppsanläggning, 

arrenderar ut del 1 och den rastrerade ytan till Brokyrkan, 

arrendekostnad 35 tkr/ år. Kommunen säljer del 3 och 4 via öppen 

försäljning med hjälp av mäklare. 

  

Fastigheten Deldenäs 1:6 erhölls som gåva 1980 av Degerfors första 
majblommeförening. Fastigheten överläts till kommunen utan något förbehåll.  

Det finns i dagsläget ett föreläggande att en ny avloppsanläggning måste 
anläggas. Servicenämnden har erhållit pengar för detta men åtgärden har i 
dagsläget ej blivit utförd. 

Efter att ha tagit del av de olika förslagen från servicenämnden och även fört 
diskussioner inom tjänstemannaleden i kommunen föreslår kommunstyrelse-
förvaltningen följande.  

Fastigheten Deldenäs 1:6 styckas av i fyra delar enlig skiss A (se bilaga) 

Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret att 

föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen. 

 Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 års period 

återgår gåvan till kommunen utan kompensation för eventuella underhålls 

och förbättringsåtgärder. 

 Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får disponera 

fastigheten utifrån eget godtycke. 

 Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls inte villkoren 

i gåvan och fastigheten återgår till kommunen inom en 10-årsperiod betalar 
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kommunen avloppsanläggningen med avdrag med 1/10-del för varje 

påbörjat år fastigheten använts av föreningen. 

Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på vägen och 

anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en båtiläggningsplats. 

Bro kyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av mäklare.  

Del 4 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av mäklare. 

 

Bedömning 

Även om fastigheten gavs till kommunen utan förbehåll så är 
kommunstyrelseförvaltningens bedömning att det är skäligt att utgå från 
kommunen genom sitt beslut åtminstone avgränsar del av fastigheten till den 
verksamhet som bedrevs vid gåvotillfället och tiden därefter, det vill säga 
lägerverksamhet.  

Det är även viktigt att kommunen genom sitt beslut inte stänger av 
allmänhetens tillträde till sjön. Därav föreslås del 2 bli kvar i kommunens ägo. 

Övriga delar av den befintliga fastigheten ser kommunstyrelseförvaltningen 
inget behov av att äga utan föreslår att dessa delar (del 3 och del 4) avyttras. 

Beslutsunderlag 
Gåvobrev , Degerfors första majblommeförening  

Protokoll, servicenämnden 2018-02-22, § 10   
  

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef 

Bilagor 
"[Skriv text här]" 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]"  
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§ 10 Dnr 00048-2016  

Fastigheten Deldenäs gård 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut utifrån 

nedanstående förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden har ett uppdrag att se över lokaler och fastigheter som inte har 
någon kommunal verksamhet. En av dessa är Deldenäs som har besiktigats och 
där nyttjanderättsavtalet med Brokyrkan har sagts upp och går ut 2018-10-01. 
Fastigheten är belagd med åtgärder från miljö och hälsa, avloppsanläggning 
måste byggas om vilket kostar 200 tkr. Huset är i stort behov av renovering, 
avloppsstammar behöver bytas i hela huset, taket med rännor stuprör, fasaden 
och även fönstren behöver bytas. 

Förslag till olika alternativ på lösning: 
 

1. Fastigheten säljs i befintligt skick via öppen försäljning med hjälp av 

mäklare. 

 

2. Fastigheten styckas av i fyra delar enlig skiss A (se bilaga) 

Del 1 överlåts till Brokyrkan i befintligt skick under förutsättning att 

föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen varvid 

avloppsanläggningen får utföras och bekostas av Broyrkan. Kommunen 

har återköpsrätt vid en försäljning av fastigheten till ett värderat pris. 

Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på 

vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en 

båtiläggningsplats. 

Bro kyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 

mäklare.  

Del 4 säljs i befintligt skick via öppen försäljning med hjälp av mäklare. 

 

3. Brokyrkan får nyttjanderätt i 30 år på del 1 och står för upprustning och 

ny avloppsanläggning, samt löpande underhåll och drift. 

 

4. Kommunen gör nödvändig upprustning och ny avloppsanläggning, 

arrenderar ut del 1 och den rastrerade ytan till Brokyrkan, 

arrendekostnad 35 tkr/ år. Kommunen säljer del 3 och 4 via öppen 

försäljning med hjälp av mäklare.   
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Skickas till 

Kommunstyrelsen  

 



1

4
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Nyttjanderätt

±

0 100 20050 Meter

Deldenäs 1:6
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Deldenäs gård 

Förslag till beslut 

Servicenämnde skickar ärendet till kommunstyrelsen för beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Olika alternativ till lösning. 

 

1. Fastigheten säljs i befintligt skick via öppen försäljning med hjälp av 

mäklare. 

 

2. Fastigheten styckas av i fyra delar enlig skiss A.  

Del 1 överlåts till Brokyrkan i befintligt skick under förutsättning att 

föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen varvid 

avloppsanläggningen får utföras och bekostas av Broyrkan. Kommunen 

har återköpsrätt vid en försäljning av fastigheten till ett värderat pris. 

Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på 

vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en 

båtiläggningsplats. 

Bro kyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 

mäklare.  

Del 4 säljs i befintligt skick via öppen försäljning med hjälp av mäklare. 

 

3. Brokyrkan får nyttjanderätt i 30 år på del 1 och står för upprustning och 

ny avloppsanläggning, samt löpande underhåll och drift. 

 

4. Kommunen gör nödvändig upprustning och ny avloppsanläggning, 

arrenderar ut del 1 och den rastrerade ytan till brokyrkan, 

arrendekostnad 35 tkr/ år. Kommunen säljer del 3 och 4 via öppen 

försäljning med hjälp av mäklare. 
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Ärendet 

Servicenämnden har ett uppdrag att se över lokaler och fastigheter som inte har 

någon kommunal verksamhet. Deldenäs har besiktigats och 

nyttjanderättsavtalet med Brokyrkan är uppsagt och går ut 2018-10-01. 

Finansiering 

Finns 200 tkr i budget till avloppsanläggning 

Bedömning 

Brokyrkan har inte möjlighet att göra nödvändig upprustning då de inte äger 

fastigheten. Om nyttjanderätten ska förlängas behöver kommunen gå in och 

rusta huset och byta avloppsanläggningen. 

Beslutsunderlag 

Fastigheten är belagd med åtgärder från miljö och hälsa, avloppsanläggning 

måste byggas om vilket kostar 200 tkr. Huset är i stort behov av renovering, 

avloppsstammar behöver bytas i hela huset, taket med rännor stuprör, fasaden 

och även fönstren behöver bytas  

 

Anders Luthman 

Servicechef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 00105-2018  

Uppdrag om framtagande av Kulturmiljöprogram 
och ansökan om finansiering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Ansökan om bidrag inlämnas till länsstyrelsen. 

2. Värmlands museum anlitas som konsult för att upprätta förslag till 
kulturmiljöprogram under förutsättning att bidrag beviljas till minst 50 
% av kostnaden. 

3. Finansiering sker inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens 
budget.  

Sammanfattning av ärendet 
I kommunens översiktsplan, antagen 2016, finns beslut om att ett kulturmiljö-
program ska upprättas genom en riktlinje i avsnitt 9.1.1 Kulturmiljövård: 

Kommunen ska identifiera, bedöma och vid behov skydda, värdefulla 
kulturmiljöer genom att upprätta ett kulturmiljöprogram.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-14 

Kostnadsberäkning från Värmlands museum, 2018-04-18 
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 Kommunstyrelsen 

 

Kulturmiljöprogram 

Förslag till beslut 

1. Ansökan om bidrag inlämnas till länsstyrelsen. 

2. Värmlands museum anlitas som konsult för att upprätta förslag till 

kulturmiljöprogram under förutsättning att bidrag beviljas till minst     

50 % av kostnaden. 

3. Finansiering sker inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens 

budget. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunens översiktsplan, antagen 2016, finns beslut om att ett kulturmiljö-

program ska upprättas genom en riktlinje i avsnitt 9.1.1 Kulturmiljövård: 

 Kommunen ska identifiera, bedöma och vid behov skydda, värdefulla 

kulturmiljöer genom att upprätta ett kulturmiljöprogram. 

Ärendet 

Degerfors kommun har inget kulturmiljöprogram. Men det finns ett dokument 

”Kulturmiljöer i Degerfors kommun – Fördjupning av översiktsplan ÖP 95” 

från 1994 som dock aldrig blev antaget. I denna skrift finns förutom en 

historisk beskrivning av kommunen, en beskrivning av tio utvalda kulturmiljöer 

med tillhörande värdering av olika bebyggelseområden samt rekommendationer 

för framtida skydd och bevarande. Skriften har fungerat som kunskapsunderlag 

och vägledning både vid bygg- och miljönämndens handläggning av 

bygglovsärenden och vid information till allmänheten. Detta material behöver 

kompletteras och uppdateras, framförallt vad gäller modernare bebyggelse och 

miljöer, för att kunna fungera som ett aktuellt kulturmiljöprogram. 

Syftet med kulturmiljöprogrammet är i första hand att öka kunskapen och 

förståelsen för de kulturhistoriska värdena i samhället. Avsikten är att 

kulturmiljöprogrammet ska vara ett verktyg för hur vi ska kunna använda, 

utveckla och tillvarata kulturmiljön för att ge oss en attraktiv kommun och 

livsmiljö.  
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Syftet är även att ta fram riktlinjer för handläggning av bygglovsärenden och ge 

vägledning i samhällsplaneringen.  

Kulturmiljöprogrammet föreslås antas som ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen för att vara styrande för samhällsplaneringen. 

En arbetsgrupp bestående av miljö- och samhällsbyggnadschef, byggnads-

inspektör, kulturchef och stadsarkitekt har bildats. Efter ett möte med 

arbetsgruppen har Värmlands museum lämnat en uppdragsbeskrivning med 

kostnadsberäkning för att ta fram ett förslag till kulturmiljöprogram för 

Degerfors kommun. Processen med att ta fram ett kulturmiljöprogram fram till 

antagande av kommunfullmäktige kommer tidvis att innebära även ett relativt 

stort arbete internt, framförallt inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen. 

Tidsåtgången är uppskattad och kommer att redovisas i efterhand. 

Arbetet planeras att inledas under 2018 och pågå även under 2019. Antagandet 

av kulturmiljöprogrammet av kommunfullmäktige kommer troligen inte att 

kunna ske förrän tidigt 2020. 

Finansiering 

Kommunen kan hos Länsstyrelsen i Örebro län ansöka om bidrag enligt 

förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer för 

upprättande av ett kulturmiljöprogram. Bidraget kan uppgå till ca 50 % av 

totalkostnaden. Eget arbete av kommunens anställda får medräknas i 

totalkostnaden.  

Värmlands museum har inlämnat en kostnadsberäkning för framtagande av 

kulturmiljöprogram för Degerfors kommun. Efter komplettering enligt 

länsstyrelsens önskemål anges kostnaden till 458 200 kr (+/- 10 %). 

För att genomföra processen med framtagande av ett kulturmiljöprogram fram 

till antagande uppskattas miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen (samt i en 

mindre del kultur- och utbildningsförvaltningen) behöva ägna projektet ca 160 

timmar.  

Totalkostnaden blir då 458 200 kr + 58 400 kr = 516 600 kr. Om bidrag från 

länsstyrelsen beviljas med 50 % innebär det att kommunens kostnader 

(exklusive eget arbete) blir ca 200 000 kr på två år dvs ca 100 000 kr/år. 

Finansieringen bedöms under förutsättning att inga oförutsedda planarbeten 

uppkommer kunna lösas inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens 

budget.  

Susanna Weiberg 

stadsarkitekt 
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§ 77 Dnr 00064-2018  

Rapport om arbetsmarknadsenhetens (AME) 
verksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen tar emot Arbetsmarknadsenhetens återrapport om 
verksamhetens resultat för 2017.   

2. Kommunstyrelsen förtydligar uppdraget till att återrapportering av 
verksamhetens resultat ska ske till kommunstyrelsen en gång per år.   

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten återrapporterar resultat 2017 enligt uppdrag. 
Resultatredovisningen består av verksamhetens innehåll och omfattning.  

Under 2017 har 117 personer haft någon form av kontakt/insats eller 
anställning inom enheten.  

Enheten består av Kvarnberg aktivitetscenter, inklusive Fälttjänst och 21:an, 
Kamraten, Daglig verksamhet, Systugan/servicepatrullen och infocenter. Vidare 
är Mottagnings- och coachingteamet kopplat till AME. 

Flera samverkansformer och projekt är igång, bl.a. DUA (delegationen för 
unga), Vägen vidare, Active Mobility och All-in.  

Enheten hanterar också kommunens feriearbete. 

De personer som sysselsätts inom verksamheten kan ha olika former av 
anställningar eller bidrag. De ersättningar som varit störst under 2017 är 
extratjänster, nystart, lönebidrag och tranieejobb.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2018-04-19 
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 Kommunstyrelsen 
Socialnämnden  

 

Rapport om arbetsmarknadsenhetens (AME) 
verksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar emot Arbetsmarknadsenhetens återrapport om 
verksamhetens resultat för 2017.  Kommunstyrelsen förtydligar uppdraget till 
att återrapportering av verksamhetens resultat ska ske till Kommunstyrelsen en 
gång per år.       

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten återrapporterar resultat 2017 enligt uppdrag. 
Resultatredovisningen består av verksamhetens innehåll och omfattning.  

Under 2017 har 117 personer haft någon form av kontakt/insats eller 
anställning inom enheten.  

Enheten består av Kvarnberg aktivitetscenter, inklusive Fälttjänst och 21:an, 
Kamraten, Daglig verksamhet, Systugan/servicepatrullen och infocenter. Vidare 
är Mottagnings- och coachingteamet kopplat till AME. 

Flera samverkansformer och projekt är igång, bl.a. DUA (delegationen för 
unga), Vägen vidare, Active Mobility och All-in.  

Enheten hanterar också kommunens feriearbete. 

De personer som sysselsätts inom verksamheten kan ha olika former av 
anställningar eller bidrag. De ersättningar som varit störst under 2017 är 
extratjänster, nystart, lönebidrag och tranieejobb.  

Ärendet 

2017 genomfördes en översyn av kommunstyrelsens organisation, 
servicenämnden och AME. I samband med översynen framkom att AME har i 
uppdrag sedan 2011 att:  

 Ansvara för och utföra arbetet inom kommunens samlade 
arbetsmarknadsfrågor.  

 Arbeta för ökad möjlighet till egen försörjning hos 
kommuninnevånarna  
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 Planera för och följa upp alla medarbetare/brukare som sysselsätts med 
stöd av bidrag i någon form inom kommunen. 

 Återrapportering av verksamhetens resultat ska ske till 
Kommunstyrelsen.  

 Arbeta i nära dialog med kommunernas verksamheter, fackliga 
organisationer och externa aktörer såsom arbetsförmedling. 

 Säkerställa att kommunens verksamhet har god kännedom om 
arbetsmarknadspolitiska program och åtgärder och att det finns en 
beredskap inför arbetsmarknadspolitiska förändringar. 

 Arbeta för att öka och förbättra samarbetet mellan kommunens 
förvaltningar och ta tillvara på olikheter i tjänstemännens kompetenser 
och erfarenheter. 

 Arbeta med en grupp människor som har mycket varierande bakgrund 
och orsak till behov av sysselsättning och som därmed kräver särskild 
hänsyn till individuella förutsättningar att uppnå egen försörjning. 

 

Vidare skulle en referensgrupp skapas och regelbundna möten hållas med 
arbetsförmedlingen.  
I översynen framkom att rapporteringen av AME resultat inte har 
återrapporterats till Kommunstyrelsen. Vidare har samverkan inte formaliserats 
via en referensgrupp. I uppdraget specificeras inte om återrapporteringen ska 
ske vid ett tillfälle eller återkommande. Översynen 2017 föranledde inga 
förändringar i AME organisering eller uppdrag. Det innebär att AME har 
arbetat enligt uppdrag och återrapporterar härmed resultaten.   
 

Rapport om verksamhetens resultat 2017  

AME utför en mängd olika uppdrag och arbetsuppgifter inom kommunen. 
Finansieringen till de olika verksamheterna inom AME och till deltagarnas 
ersättningar är till stor del bidrags- och intäktsfinasierade. Redovisningen 
innehåller därför både deltagarantal i olika verksamheter men också de olika 
bidragsanställningar och projekt som är igång.  
Det är en stor fördel med att ha en spridning framförallt i verksamheter då det 
gör det möjligt att matcha deltagarnas kompetens, förmågor och behov till rätt 
typ av insats.  
Under 2017 har 117 personer haft kontakt med AME, varav 47 i anställning, 
resterande hade någon form av praktik eller annan insats. Totalt 18 personer 
har under året haft språkpraktik (insats för nyanlända inom etableringen). 5 
yrkeskompetensbedömningar har genomförts för personer inom etableringen. 
 
Degerfors kommun ingår i samverkan med Karlskoga kommun och 
Arbetsförmedlingen i överenskommelse inom ramen för ”Delegationen för 
unga och nyanlända”, DUA. Det sker en nationell statlig satsning på att minska 
arbetslösheten hos unga och nyanlända. DUA utvecklas och förändras löpande 
utifrån förändringar inom det arbetsmarknadspolitiska området. En lokal 
överenskommelse har upprättats och det är en förutsättning för att få ta del av 
insatserna utbildningskontrakt och traineejobb. Utöver detta så har kommunen 
i samverkan med Karlskoga kommun sökt riktade statsbidrag till gemensam 
resurs för att utöka kontakterna till det privata näringslivet i det s.k. 
”Näringslivsprojektet”. Kommunen har också sökt och blivit beviljade 
statsbidrag att köpa in ett verksamhetssystem för arbetsmarknadsinsatser.  
Samverkan inom DUA sker både på chefs- och handläggarnivå.  
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Under 2017 har antalet utbildningskontrakt uppgått till 9 personer och 
Traineejobben till 5 personer. Traineejobbens placering har varit inom 
äldreomsorgen för omvårdnadsutbildning.  
Arbetet med extratjänster har fortskridit, 10-12 personer har haft anställningar 
med extratjänst. Av dessa utgörs 2 personer från målgruppen nyanlända.  
Målsättningen har varit att kunna erbjuda 10-15 personer ur målgruppen 
nyanlända extratjänster inom kommunen vilket inte har varit möjligt att uppnå. 
Detta beror bl.a. på att flertalet av de personer som varit aktuella för extratjänst 
fortfarande haft pågående SFI-studier. Det har då inte varit möjligt att påbörja 
anställningar innan deras nivå av kunskap i svenska språket har förbättrats. 
Fortsatt arbete görs under 2018 för att uppnå målsättningen med att minst 10 
personer ur målgruppen nyanlända ska erhålla extratjänst. 
Arbetet i Vägen vidare har fortgått enligt plan. Antalet personer som varit 
aktuella för insats uppgår till 25 personer varav 20 personer i anställning, 2 av 
dessa har varit anställningar med extratjänst för målgruppen nyanlända. 
Degerfors har tillsammans med andra kommuner i närområdet funnits med 
som medfinansiärer i Activas ESF-projekt Active mobility med utlandspraktik. 
Totalt har 5-6 ungdomar från Degerfors deltagit fullt ut i projektet under 
2016/2017.   
Mottagnings– och coaching-team (Samordningsförbundet Finsam 
Karlskoga/Degerfors) är en inarbetad verksamhet. Svårigheter har uppstått 
under senare delen av 2017 gällande personer som anvisats till coachingteamet 
men sedan åter anvisats till kommunen då bedömningen gjorts av 
mottagningsteamet att de inte kan tillgodogöra sig de insatser som 
coachingteamet har att erbjuda. Mottagningsteamet har under 2017 haft kontakt 
med 29 personer från Degerfors. Coachingteamet har haft kontakt med 30 
personer varav 16 är inskrivna i aktivitet inom coachingteamet och övriga har 
exempelvis uppföljning efter avslut. 
InfoCenter har startats upp under 2017 med ett högre antal besökare än 
förväntat. Antalet besökare har under året uppgått till 2033 st (april-dec) varav 
1267 är kvinnor. Språkgrupper har startats upp under sommaren samt 
gruppaktivitet för att lära sig grundläggande IT-kunskaper. 
Kamraten är en sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk ohälsa. De 
erbjuder social samvaro och aktiviteter. Under 2017 har Kamraten gemensamt 
arbetat med att ta fram en receptbok där deltagarna har tagit bilder, skrivit 
texter och på olika sätt varit med för att arbeta fram receptsamlingen. Den har 
varit mycket uppskattad.  
Daglig verksamhet har fr.o.m. maj månad övergått till AME. Arbete har pågått 
under sommar/höst inom AME/Daglig verksamhet för att gemensamt komma 
överens om hur samverkan ska ske omkring arbetsuppgifter och deltagare. 
Inom daglig verksamhet finns olika former av arbetsgrupper, bl.a. Fixartjänst 
och Vallagruppen. 
Servicelaget och Servicepatrullen har under året arbetat med uppdrag från 
hemvården gällande tvätt, inköp av livsmedel, städ samt bemanning av 
Västergårdens matsal. Under september månad 2017 gjordes en mätning av 
volymen. I mätningen framkom att Servicelaget utförde 43 städ hos brukare 
och 21 lokalstäd. Vidare gjorde de 108 inköp till brukare och 4 inköp till 
verksamhet. De bemannade matsalen Västergården 21 dagar. De gjorde 265 
tvättar till 94 olika brukare.   
Kvarnberg aktivitetscenter (inkl Fälttjänst) och 21:an är en bred verksamhet 
inom AME med en mängd olika uppdrag. Det handlar om bl.a. matdistribution, 
skötsel och bemanning av dressinbanan, kräftfisket, flytthjälp åt verksamheter 
inom kommunen, papperskörning, biltvätt, förpackningsverksamhet av 
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hjälpsändningar i samarbete med Pingstkyrkan. Det gjordes en mätning i 
september månad 2017 av volymen och där framkom att matdistributionen 
körde ut 1441 matlådor under september månad. 
Under hela 2017 har 21:an varit delaktiga i 23 st hjälpsändningar. Dressinbanan 
hade under sommaren 2017 1725 besökare.  
Kvarnbergs arbetsledare har medverkat i de trygghetsvandringar som skett i 
kommunen.    
Degerfors kommun ingår tillsammans med 8 andra kommuner i ESF-projektet 
All-in. Under hösten 2017 har planerings- och kartläggningsarbete genomförts. 
Målgruppen utgörs av personer med ekonomiskt bistånd med behov av stöd 
och insatser för att komma ut på arbetsmarknaden. Prioriterad målgrupp är 
nyanlända personer som inte ingår i etableringsprogrammet samt personer med 
långvarigt beroende av försörjningsstöd. 
 
Feriepraktik har genomförts med 87 ungdomar totalt som erhållit 
ferieanställningar inom kommunens olika verksamheter. 
 
En del av de kommunövergripande uppdragen för AME är av administrativ 
karaktär. Arbetskonsulent hanterar alla återsökningar inom kommunen för 
personal med någon form av anställningsstöd, vilket tidigare har hanterats av 
lönekontorets personal.  
AME har vid ett par tillfällen under 2016/2017 även varit personalkontoret 
behjälpliga med uppdrag gällande personal inom kommunen som varit 
sjukskrivna från sitt ordinarie arbete och som varit i behov av coachande 

samtal/vägledning samt även med arbetsträning. 
 

Övrig information om verksamheten  
AME gjorde 2017 ett positivt ekonomiskt resultat med 3 115 tkr. Detta är 
exklusive feriearbete och försörjningsstöd. Det har varit en betydande svårighet 
att kunna följa den ekonomiska utvecklingen då det har saknats ett 
verksamhetssystem för uppföljning samt att det ekonomisystem som finns i 
kommunen byttes under året. Samtliga ersättningar åter-söks och det blir 
eftersläpningar i ersättningar. Bedömningen görs att det inte varit möjligt att 
genomföra mer verksamhet för överskottet. Intäkterna kom i slutet av året. Det 
saknas personella resurser i form av bl.a. arbetskonsulent och arbetsledning för 
att kunna sysselsätta fler personer inom AME. De personer AME hanterar har 
olika former av arbetshandikapp, funktionshinder eller språkhinder.       

Samverkan mellan olika förvaltningar och även inom förvaltningarna har skett 
löpande under åren 2011-2017. Däremot har inte någon formell referensgrupp 
sammanträtt. Behoven har varierat under åren. Under 2017 aktualiserades 
frågan om referensgrupp på nytt med anledning av översynen. Bedömningen 
som gjorts är att det finns ett behov av en referensgrupp och ett möte är 
planerat under våren 2018. Däremot är det möjligt att antal möten per år ändras 
från 4 till 2 samt att representationen i gruppen kan ändras utifrån behov. Det 
är också viktigt att inte tillskapa nya mötesformer om plattform för samverkan 
redan finns. Kommunens samverkan med arbetsförmedlingen är formaliserad 
och har utökats med åren, där finns inte behov av ytterligare möten utan det är 
väl fungerade idag.  

AME kan i dagsläget redovisa detaljerat omfattning och innehåll i 
verksamheten. Däremot är det ett utvecklingsområde med uppföljningsstatistik 
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på grupp- och individnivå. Det ställs större krav på verksamheten nationellt 
framförallt inom ramen för DUA-uppdraget. För att möta kraven och 
vidareutveckla verksamheten köper enheten in ett verksamhetssystem för  
arbetsmarknad. Detta finansieras via riktade statsbidrag. Bedömningens görs att 
nyckeltal och statistik kommer att kunna redovisas på ett bättre sätt framöver. 
Inom ramen för DUA finns redan nyckeltal som verksamheten kommer att 
använda. Förutom dessa behöver verksamheten utarbeta lokala nyckeltal under 
2018. Det arbetet beräknas pågå under 2018 och 2019. Att få ut fullständig 
statistik ur nya systemet samt ur ekonomisystemet beräknas till 2020 då det går 
att få ut statistik för 2019 på helårsbasis.  

Bedömning  
AME har ett brett uppdrag. Det är flera målgrupper och varierande 
arbetsuppgifter. Vilka insatser och åtgärder som genomförs styrs till stora delar 
av beslut på nationell nivå inom arbetsmarknadspolitiska området. Det sker 
mycket arbete i nära dialog med bl.a. Arbetsförmedlingen. Det ställer stora krav 
på flexibilitet i organisationen. Flertalet av målgrupperna har svårigheter på 
ordinarie arbetsmarknad och behöver extra stöd. Det ställer stora krav på 
personalen inom verksamheten att kunna vägleda och utveckla deltagarna ut i 
egen försörjning. Inom befintlig verksamhet har AME utvecklats positivt under 
2017. Det som ökat är projekt. Ambitionen är att vidareutveckla arbetet och 
återkomma med en positiv resultatrapport även för år 2018.     
       

Marina Lichterman                                       Tina Motin 
Verksamhetschef                                          Enhetschef                                                          
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§ 87 Dnr 00093-2018  

Revisionsrapport: Granskning av sjukfrånvaro och 
rehabilitering inom folkhälsonämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har tillsammans med revisorerna i Karlskoga kommun gett PwC i 
uppdrag att granska folkhälsonämndens förebyggande arbete för att förhindra 
sjukskrivningar samt arbetet med rehabiliteringsinsatser. Syftet med 
granskningen är att besvara revisionsfrågorna om folkhälsonämnden bedriver 
ett ändamålsenligt förebyggande arbete samt har ett ändamålsenligt system för 
rehabilitering av långtidssjukskriven personal. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att folkhälsonämnden i allt 
väsentlig bedriver ett ändamålsenligt förebyggande arbete för att minska 
sjukfrånvaron bland förvaltningens 

anställda. Samtliga kontrollmål som använts i granskningen är uppfyllda. 

Statistiken visar att sjukfrånvaron inom förvaltningen har sjunkit under 2017. 
Enligt revisorerna bedömning finns ett stort engagemang bland de intervjuade 
for arbetsmiljöfrågor och de anställdas psykiska och fysiska hälsa. De 
revisorerna har intervjuat gör bedömningen att de rehabiliteringsinsatser som 
genomförs är ändamålsenliga utifrån den enskildes perspektiv. Det finns 
aktuella och ändamålsenliga styrande och stödjande dokument inom området. 
Det är särskilt positivt att Karlskoga kommun har tagit fram en handledning för 
arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Beslutsunderlag 
Missiv granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering inom folkhälsonämnden, 
2018-04-16 

Revisionsrapport: Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering inom 
folkhälsonämnden, 2018-04-16 
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FHN § 59 FHN 2018.0070 
 

Revisionsgranskning - sjukfrånvaro och rehabilitering 
 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av revisorerna i Karlskoga och Degerfors kommuner har PwC gjort 

en granskning av folkhälsonämndens förebyggande arbete för att förhindra 

sjukskrivning samt arbetet med rehabiliteringsinsatser. 

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

• Bedriver folkhälsonämnden ett ändamålsenligt förebyggande arbete med att 

förhindra sjukskrivningar? 

• Har folkhälsonämnden ett ändamålsenligt system för rehabilitering av 

personal som blir långtidssjukskrivna? 

 

Revisionen fann att folkhälsonämnden i allt väsentligt bedriver ett 

ändamålsenligt förebyggande arbete för att minska sjukfrånvaron bland 

förvaltningens anställda. Samtliga kontrollmål bedömdes som uppfyllda. 

PwC gör bedömningen, baserat på intervjuer och granskning av styrdokument, 

att av de rehabiliteringsinsatser som genomförs är ändamålsenliga utifrån den 

enskildes perspektiv. Att folkhälsonämnden genom sin internkontroll samt att 

förvaltningen arbetar på flera plan med att förebygga sjuskrivningar bland de 

anställda och att det finns ett stort engagemang för de anställdas psykiska och 

fysiska hälsa. 

Den enda rekommendationen, från revisorerna, är att nämnden och 

förvaltningen fortsätter på den inslagna vägen med det aktiva arbetet för att 

minska sjukfrånvaron bland förvaltningens anställda samt med 

rehabiliteringsarbetet. 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 april 2018. 

Revisionsrapport sjukfrånvaro och rehabilitering inom folkhälsonämnden  

Mars 2018 

 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 
Folkhälsonämnden uppmanar förvaltningen att fortsätta med det aktiva arbetet 

för att minska sjukfrånvaron bland förvaltningens anställda samt med 

rehabiliteringsarbetet. 

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden uppmanade förvaltningen att fortsätta med det aktiva 

arbetet för att minska sjukfrånvaron bland förvaltningens anställda samt med 

rehabiliteringsarbetet. 
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§ 92 Dnr 00068-2017  

Översyn av grundskolan, genomlysning av 
kostnadsnivåer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Återrapporteringen godkänns.  

2. Kommunstyrelsen konstaterar att skolverksamheten har en hög 
kostnadsnivå jämfört med många andra jämförbara kommuner och att 
kultur- och utbildningsnämnden uppmanas att fortsätta arbeta med att 
anpassa kostnadsutvecklingen utan att sänka kvaliteten.  

Sammanfattning av ärendet 
PwC har i enlighet med kommunstyrelsens beslut, § 73/2017, gjort en 
genomlysning där utredningen ska ge svar på vad som drar kostnader inom 
verksamheten. 

Utifrån genomförd kostnadsanalys gör PwC följande sammanfattning. 

Högre nettokostnad i Degerfors kommun än jämförbara kommuner över hela 
tidsperioden. 

År 2015 hade Degerfors en negativ nettokostnadsavvikelse jämfört med 
referenskostnaden på 14,7 % inom grundskolan. Nettokostnadsavvikelsen i 
jämförelsegrupperna varierar mellan 2 % och 12,7 %. 

Degerfors har, under en längre period, en högre lärartäthet än 
jämförelsekommuner 

Kostnaden per elev har ökat med 18,9 % under tidsperioden 2010 – 2015 och 
är därmed högre än i samtliga jämförelsegrupper. Kostnaden per elev varierar 
upp till 30 % mellan enheterna i Degerfors kommun oaktat kostnader för 
lokaler. Vid en jämförelse inklusive lokalkostnader ökar skillnaden mellan 
enheterna. 

Kommunstyrelsen beslutade (KS 170/2017-10-02) att "Kultur- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast 
2018-01-20 med förslag på åtgärder för att sänka kostnadsnivån inom 
grundskolan utan att det påverkar kvalitetsnivån." 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade (KUN § 23/2018-04-04) att "Inga 
förslag på åtgärder för att sänka kostnadsnivån inom grundskolan utan att det 
påverkar kvalitetsnivån finns att presentera. Degerfors har en hög andel elever i 
behov av särskilt stöd jämfört med andra kommuner och skolan är enligt 
skollagen ålagd att tillgodose alla elevers behov. Över tid förväntas särskilt stöd 
kunna ges inom ordinarie organisation i än större omfattning. Det är väsentligt 
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att vara aktiv och söka tillgängliga statsbidrag så att påverkan på den egna 
kommunens budget avlastas så långt möjligt."  

Yrkanden 

Peter Pedersen (V) yrkar att kommunstyrelsen konstaterar att skolverksamheten 
har en hög kostnadsnivå jämfört med många andra jämförbara kommuner och 
att kultur- och utbildningsnämnden uppmanas att fortsätta arbeta med att 
anpassa kostnadsutvecklingen utan att sänka kvaliteten.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 170/2017-10-02 

Kultur- och utbildningsnämnden § 23/2018-04-04 

Bilaga till KUN § 23/2018-04-04 

Kostnads- och kvalitetsanalys, Degerfors kommun, juni 2017     
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§ 170 Dnr 00068-2017  

Rapport: Genomlysning av grundskolan avseende 
av kostnadsnivåer och kvalitet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till 
kommunstyrelsen senast 2018-04-15 med förslag på åtgärder för att sänka 
kostnadsnivån inom grundskolan utan att det påverkar kvalitetsnivån.    

Sammanfattning av ärendet 
PwC har i enlighet med kommunstyrelsens beslut, § 73/2017-04-03, gjort en 
genomlysning där utredningen ska ge svar på vad som drar kostnader inom 
verksamheten. 

Utifrån genomförd kostnadsanalys gör PwC följande sammanfattning: 

 Högre nettokostnad i Degerfors kommun än jämförbara kommuner 
över hela tidsperioden. 

 År 2015 hade Degerfors en negativ nettokostnadsavvikelse jämfört med 
referenskostnaden på 14,7 % inom grundskolan. Nettokostnadsav-
vikelsen i jämförelsegrupperna varierar mellan 2 % och 12,7 %. 

 Degerfors har, under en längre period, en högre lärartäthet än 
jämförelsekommuner 

 Kostnaden per elev har ökat med 18,9 % under tidsperioden 2010 – 
2015 och är därmed högre än i samtliga jämförelsegrupper. Kostnaden 
per elev varierar upp till 30 % mellan enheterna i Degerfors kommun 
oaktat kostnader för lokaler. Vid en jämförelse inklusive lokalkostnader 
ökar skillnaden mellan enheterna. 

Rapporten innehåller även förslag till åtgärder på kort sikt som PwC 
sammanfattat enligt följande: 

1. Grundlig genomlysning av bemanningen 

2. Effektivisera lärares tidsanvändning och ta kontroll över planeringstiden 
genomföra en tidsstudie för att säkerställa mer tid till lärandesituationer  

3. Räkna ut brytpunkten för effektiv bemanning i relation till elevkostnad 

4. Se över skolmåltidskostnaderna 

5. Granska hyreskostnader för de dyraste enheterna 

6. Granska investeringskostnader för ev. sammanslagning av enheter 

7. Utveckla och säkra den statistiska rapporteringen. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 141/2017-09-18 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-09-04 

Slutrapport från PwC avseende kostnad och kvalitet, 2017-08-31 

Kommunstyrelsen § 73/2107-04-03 

Skickas till 
Kultur- och utbildningsnämnden 

Kommun- och ekonomichef 
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§ 23 Dnr 00096-2017  

Genomlysning av grundskolan avseende av 
kostnadsnivåer och kvalitet 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Inga förslag på åtgärder för att sänka kostnadsnivån inom grundskolan utan att 
det påverkar kvalitetsnivån finns att presentera. Degerfors har en hög andel 
elever i behov av särskilt stöd jämfört med andra kommuner och skolan är 
enligt skollagen ålagd att tillgodose alla elevers behov. Över tid förväntas 
särskilt stöd kunna ges inom ordinarie organisation i än större omfattning. Det 
är väsentligt att vara aktiv och söka tillgängliga statsbidrag så att påverkan på 
den egna kommunens budget avlastas så långt möjligt.      

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och utbildningsnämnden gav den 15 november 2017 kultur- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att sänka 
kostnadsnivån inom grundskolan utan att det påverkar kvalitetsnivån. Beslutet 
grundade sig på PWC:s Slutrapport Kostnads- och kvalitetsanalys Degerfors 
kommun. PWC rapporterar att Degerfors kommuns grundskoleverksamhet har 
en nettokostnadsavvikelse uppgående till 14,7% jämfört med snittet för alla 
kommuner i riket 2015, motsvarande 12,8 miljoner kronor. PWC har också 
tagit fram ett antal jämförelsekommuner (strukturellt jämförbara kommuner) 
som samtliga siffror jämförs med. Dessa är Bengtsfors, Eda, Emmaboda, 
Hofors, Smedjebacken, Norberg och Tanum. Degerfors nettokostnadsavvikelse 
jämfört med dessa jämförbara kommuner uppgår till 2 %, eller 1,84 miljoner 
kronor. Det är framför allt utifrån jämförelse med de jämförbara kommunerna 
förvaltningen arbetat med svar på rapporten, om inte annat angivits. 

Vid en verksamhetsdag den 31 januari 2018 redovisade förvaltningen för 
nämnden sin bedömning av de olika punkterna revisorerna pekat på i sin 
rapport. Vid mötet deltog förutom förvaltningschef och ekonom också de fyra 
grundskolerektorerna.   

Vid mötet med kultur- och utbildningsnämnden framfördes förvaltningens 
uppfattning att det inte är mer än marginella kostnadsreduceringar som skulle 
kunna göras för att inte äventyra kvaliteten. Förvaltningen kan därmed inte  
lämna förslag på kostnadsreduceringar som inte negativt skulle påverka 
kvaliteten i skolan. Det enda sätt vi ser att vi kan minska 
nettokostnadsavvikelsen är att öka intäkterna, dvs att i ännu större utsträckning 
söka statsbidrag. Vad gäller statsbidrag så följer dock ofta ett åtagande, dvs att 
vi ska utföra extra åtgärder. Här gäller det att ha en korrekt balansgång.  

Däremot skulle det strävsamma kvalitetsarbete som görs tillsammans med de 
extra satsningar som statsbidragen tillåter kunna leda till att kvaliteten ökar med 
befintlig ram. Nämnden påtalade vid mötet att det är viktigt att grundskolan får 
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tillräckligt med resurser för att hantera det som skolan är ålagd att göra utifrån 
skollagens krav. Man framförde också från nämndens sida att man är positiv till 
de statsbidrag som söks och ger förvaltningen beröm för detta arbete.      

Beslutsunderlag 
Kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsdag 2018-01-31 

Tjänsteskrivelse kultur- och utbildningsförvaltningen 2018-03-05  

KUN AU § 11 2018-03-21     

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Svar på slutrapport avseende kostnads- och 
kvalitetsanalys Degerfors kommun 

Förslag till beslut 
Inga förslag på åtgärder för att sänka kostnadsnivån inom grundskolan utan att 
det påverkar kvalitetsnivån finns att presentera. Degerfors har en hög andel 
elever i behov av särskilt stöd jämfört med andra kommuner och skolan är 
enligt skollagen ålagd att tillgodose alla elevers behov. Över tid förväntas 
särskilt stöd kunna ges inom ordinarie organisation i än större omfattning. Det 
är väsentligt att vara aktiv och söka tillgängliga statsbidrag så att påverkan på 
den egna kommunens budget avlastas så långt möjligt.   

Inledning 
Kultur- och utbildningsnämnden gav den 15 november 2017 kultur- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att sänka 
kostnadsnivån inom grundskolan utan att det påverkar kvalitetsnivån. Beslutet 
grundade sig på PWC:s Slutrapport Kostnads- och kvalitetsanalys Degerfors kommun. 
Vid en verksamhetsdag den 31 januari 2018 redovisade förvaltningen för 
nämnden sin bedömning av de olika punkterna revisorerna pekat på i sin 
rapport. Vid mötet deltog förutom förvaltningschef och ekonom också de fyra 
grundskolerektorerna.  

PWC rapporterar att Degerfors kommuns grundskoleverksamhet har en 
nettokostnadsavvikelse uppgående till 14,7% jämfört med snittet för alla 
kommuner i riket 2015, motsvarande 12,8 miljoner kronor. PWC har också 
tagit fram ett antal jämförelsekommuner (strukturellt jämförbara kommuner) som 
samtliga siffror jämförs med. Dessa är Bengtsfors, Eda, Emmaboda, Hofors, 
Smedjebacken, Norberg och Tanum. Degerfors nettokostnadsavvikelse jämfört 
med dessa jämförbara kommuner uppgår till 2%, eller 1,84 miljoner kronor.  

Det är framför allt utifrån jämförelse med de jämförbara kommunerna 
förvaltningen arbetat med svar på rapporten, om inte annat angivits.   

Ärendet 
I nedanstående redogörelse hänvisas till PWC-rapportens rekommendationer 
och medskick. 
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Grundlig genomlysning av bemanningen 

Bemanningen inom grundskolan baserar sig på nyckeltal. Dessa är 

 År 1-6, 8,51 lärare per 100 elever 

 År 7-9, 8,81 lärare per 100 elever 

 År 1-6 Åtorp/Svartå, 9,06 lärare per 100 elever 

I detta nyckeltal räknas all undervisande personal in. De funktioner på skolorna 
som inte ingår i nyckeltalet utan som ligger utanför är: 

 Specialpedagoger 

 IT-pedagog 

 SVA-Lärare (svenska som andraspråk) 

 Mottagningsenhetspersonal (förberedelsegrupp för nyanlända) 

 Tidigare assistenttjänster (gamla resursgruppen) 

 Personal som täcks av lågstadiesatsning (statsbidrag) 

 Viss resurs för rörelsehindrade elever 

 Personalpool på Stora Valla (pengar särskilt avsatta i budget) 

 Extra resurser inom budget men utanför nyckeltal 

I rapporten skriver revisorerna att tvålärarsystemet bör utvärderas. Vi utvecklar 
tvålärarsystemet kontinuerligt och ser att det fungerar bättre och bättre. Vi har 
dock inte ännu, precis som revisorerna skriver, några elever som blivit berörda 
av tvålärarsystemet som avslutat årskurs 9. Det är vid grundskolans avslut i 
årskurs 9 som de stora jämförelserna görs vad gäller framför allt kostnadsnivåer 
mellan skolor/kommuner. Tvålärarsystemet startas upp i liten skala 2014 på 
Bruksskolan och är ännu ej fullt utbyggt i hela kommunen. Bruksskolan och 
Parkskolan har fullt utbyggt tvålärarsystem medan det inte är helt utbyggt på 
Strömtorpsskolan. Anledningen är elevantalet som inte är optimalt för att 
nyckeltalet ska räcka till. Åtorp och Svartå har en annan typ av klassindelning 
där tvålärarsystemet inte är applicerbart på årskursnivå. Stora Vallaskolan har 
istället för tvålärarsystem mindre grupper med en undervisande lärare i varje 
grupp. Vi har för avsikt att utvärdera tvålärarsystemet men eftersom eleverna 
ännu inte har passerat upp genom systemet kan det inte utvärderas fullt ut 
ännu. Revisorerna skriver också detta, ”Vi kan i dagsläget inte uttala oss om 
införandet av tvålärarsystemet har medverkat till ökad kvalitet, en sådan analys måste 
genomföras efter en längre period”. 

Det vi ändå får till oss från andra aktörer är att just tvålärarsystemet gör att vi 
har lättare att få personal till skolorna i Degerfors än man har i närområdet, 
även om vi har problem även här. Företagshälsovården framför att vår 
psykosociala arbetsmiljö är bättre i Degerfors just tack vare tvålärarsystemet. 
Andra fördelar vi ser med tvålärarsystemet är att antalet kränkningsanmälningar 
minskar. Verksamheten är också mindre sårbar vid personalfrånvaro. 
Skolmiljön blir mer tillgänglig då det finns större möjlighet att dela upp eleverna 
i mindre grupper, samtidigt som det också ger möjlighet till större flexibilitet i 
extra anpassningar och särskilt stöd. Det blir tätare pedagogiska diskussioner 
vilket leder till en högre kvalitet i undervisningen. Över tid förväntas ett mer 
tillgängligt arbetssätt, vilket tvålärarsystemet är ett exempel på, leda till att 
eleverna i än större utsträckning skulle kunna få det stöd de behöver inom 
ordinarie organisation och färre extrapersonal skulle behöva tillsättas. 

Från Skolverkets sida anser man att tvålärarsystem är en god insats, då det går 
att söka statsbidrag för att införa detta inom ramen för ”Statsbidrag för ökad 
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jämlikhet”. Vi har sökt och beviljats statsbidrag för ökad jämlikhet avseende 
vårt projekt med socialpedagoger inom grundskolans verksamhet. 

Effektivisera lärares tidsanvändning och ta kontroll över planeringstiden – 
genomföra en tidsstudie för att säkerställa mertid till lärandesituationer 

Detta medskick förstår vi inte hur revisorerna grundat, om det inte handlar om 
det man skriver att forskning och beprövad erfarenhet talar för att ökad bemanning i sig 
inte har någon effekt utan att det är tiden i undervisning som har den största påverkan. Hur 
det ser ut i Degerfors med exempelvis planeringstid har man inte granskat 
överhuvudtaget och då heller ej rapporterat. Vi kan därför bara nedan beskriva 
hur det faktiskt ser ut i Degerfors men inte relatera till vad revisorerna menar 
att vi ska ändra, då det inte framgår i rapporten. I och med tvålärarsystemet är 
lärarna i Degerfors i elevsituationer/undervisning i stort sett hela tiden eleverna 
är på skolan, sina egna raster undantagna. Vi delar in lärarnas arbetstid i dels 
arbetsplatsförlagd tid (35 timmar per vecka) och ej arbetsplatsförlagd tid (10,5 
timmar per vecka). Som namnet anger så kan den senare förläggas på annan 
plats än arbetsplatsen, utefter personens eget val. I den arbetsplatsförlagda tiden 
ingår: 

 Undervisning 

 Mentorstid 

 Rastvärd 

 Matsalsvärd 

 Framtagande av material, kopiering mm 

 Administrativt arbete i samband med uppföljning av kunskapskraven 

 Analys av pedagogiska planeringar och skriftliga omdömen 

 Utvecklingssamtal 

 Upprättande av iup (individuella utvecklingsplaner) tillsammans med 
elev 

 Föräldramöten 

 SIP-möten (Samordnad Individuell Planering) 

 Återgivningar Barn- och ungdomspsykiatri, logoped mm 

 Arbete med extra anpassningar och särskilt stöd tillsammans med 
specialpedagog, fritidshem och samtliga undervisande lärare runt berörd 
elev. 

Det som ligger i den ej arbetsplatsförlagda tiden är: 

 Planering av undervisningen 

 För- och efterarbete av lektioner 

Vissa arbetsuppgifter kan ingå i både arbetsplatsförlagd och ej 
arbetsplatsförlagd tid, exempelvis: 

 Samplanering 

 Skrivande av extra anpassningar och åtgärdsprogram 

 Möten påkallade av Elevhälsan 

Räkna ut brytpunkten för effektiv bemanning i relation till elevkostnad 

Brytpunkten är svår, för att inte säga omöjlig, att räkna ut när vi inte kan ”välja” 
elever. Vissa elever har större behov, andra mindre och vi är skyldiga att möta 
och tillgodose alla. Dessutom har vi relativt få elever och det är endast på 
Strömtorpsskolan och Stora Vallaskolan man i viss utsträckning kan bestämma 
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antal parallella klasser, under förutsättning att det går med hänsyn till 
nyckeltalet. På övriga skolor är både antalet elever och antalet klassrum för få. 
Däremot ser vi att nyckeltalen i stort sett håller för den grundbemanning vi har, 
enligt tidigare redovisning. Revisorerna anger i rapporten att varje lärare har två 
färre elever i Degerfors än i länet totalt. Det är säkert så att varje lärare skulle 
kunna ha ytterligare två elever men de eleverna finns inte. Så länge vi ska ha 
samma antal skolor som vi har och elevantalet inte ökar kan vi heller inte 
förändra den siffran. Färre elever innebär ju inte att skoldagen förkortas. 
Eleverna ska ha samma timplan oavsett om de har 23 eller 25 kamrater i 
klassen. 

Socialstyrelsen kom med en rapport i juni 2017, Förskrivning av adhd-läkemedel 
2016 – Utvecklingen av incidens och prevalens. I denna kan man läsa att i Degerfors 
förskrivs läkemedel avseende adhd till 13,2% av pojkarna och 3,3% av 
flickorna. Snittet för riket är 5,5% av pojkarna och 2,5% av flickorna. Denna 
rapport ger ingen helhetsbild över elever i behov av särskilt stöd och därmed 
större behov av utbildade lärare, men det är en ganska markant fingervisning. 
Det har sagts att i Degerfors har ca 30% av eleverna behov av särskilt stöd, 
medan det generellt i riket är 10% av eleverna som har motsvarande behov. Det 
ska noteras att i Socialstyrelsens rapport handlar det enbart om diagnosen adhd 
och läkemedel för denna. Det är inte alla som diagnostiseras med adhd som får 
läkemedel utskrivna, och det är absolut inte enbart elever med adhd som har 
behov av särskilt stöd. Men det är denna grupp som Socialstyrelsen kartlagt. 
Med detta vill vi påvisa att vi har fler elever med behov av särskilt stöd i 
Degerfors än i andra kommuner. Vad gäller de ”jämförbara kommuner” som 
revisorerna hänvisar till ligger deras procentsats avseende adhd-förskrivningar 
på 4,0/2,6 (Bengtsfors), 5,1/3,1 (Eda), 2,4/0 (Emmaboda), 9,4/4,7 (Hofors), 
5,5/2,5 (Smedjebacken), 9,3/3,8 (Norberg), 9,2/4,3 (Tanum) fördelat på 
pojkar/flickor. 

Se över skolmåltidskostnaderna 

Att vi i Degerfors har en hög skolmåltidskostnad i statistiken beror till stor del 
på ett rapporteringsfel. Eftersom vi köper in tjänsten externt ifrån (Karlskoga 
kommun) ingår lokalkostnaden för köken i måltidskostnaden. I 
statistikrapporteringen ska just lokalkostnadsdelen räknas bort. Detta har inte 
skett. Gör man detta landar kostnaden för 2016 på ca 5.882 kr per elev att 
jämföra med kostnaden för elever i Karlskoga som har en kostnad om 5.576 kr 
per elev. Att kostnaden skiljer mellan kommunerna trots att det är samma 
huvudman beror till stor del på att maten lagas i respektive kommun och även 
här är elevantalet orsaken till differensen. Köken i Degerfors skulle säkerligen 
kunna laga några extra portioner om vi hade fler elever och i så fall landa på 
samma kostnad per elev som Karlskoga. Men vi har inte några extra elever. Alla 
råvaror köps in på samma sätt till båda kommunerna och överbyggnaden är 
densamma, eftersom det är Karlskoga kommuns överbyggnad som räknas in i 
båda fallen.  

Granska hyreskostnader för de dyraste enheterna 

Hyreskostnaderna per elev varierar på våra skolor, främst beroende på antalet 
elever per enhet. Att Svartå skola och Åtorpsskolan är dyra är fullt rimligt då 
det också är betydligt färre elever där. Är det färre elever behövs ju också färre 
lokaler så hyresnivån borde ju minska av den anledningen. Men vissa lokaler 
måste finnas oavsett antal elever. Idrottshall och slöjdsalar är sådana lokaler, 
kök och matsal är några andra. Idrottshall och slöjdsalar används endast vid ett 
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fåtal tillfällen per vecka vid våra mindre skolor, men de måste ändå finnas för 
undervisningens skull. Det är denna typ av lokaler vi kan minska kostnaden för 
om vi för samman fler elever till en och samma skola. Klassrum och grupprum 
behöver vi ha i ungefär samma utsträckning som om eleverna fanns på olika 
skolor, men just antalet specialsalar kan minskas.  

Vi har inte speciellt höga kostnader för skollokaler i Degerfors, sett till 
fastigheterna som sådana. Att kostnaden per elev är relativt hög beror på att vi 
har relativt många skolor med inte så många elever på varje. För Degerfors har 
kostnaden för skollokaler angivits till 16.710 kr/elev för 2016. Om vi tar bort 
lokalkostnadsdelen i måltidskostnaden per elev, som beskrivits under rubrik Se 
över skolmåltidskostnaderna, och istället rätteligen lägger den på lokalkostnader 
landar dessa på 19.228 kr/elev. Detta ska jämföras med 17.631 kr/elev som är 
snittkostnad i riket, och 17.285 kr/elev som är snittkostnaden för de jämförbara 
kommunerna. Eftersom det finns politiska beslut på att samtliga skolor ska vara 
kvar så ser vi inte att vi kan minska lokalkostnaderna. Tvärtom så är flera av 
skolorna relativt eftersatta och skulle behöva rustas i vissa delar, vilket i sin tur 
skulle leda till ökade hyreskostnader. 

Granska investeringskostnader för eventuell sammanslagning av enheter 

Denna punkt har vi inte tittat på då vi ansett att det ligger i utredningsuppdraget 
om ett eventuellt lärcenter. 

Utveckla och säkra den statistiska rapporteringen 

Att vi behöver utveckla och säkra den statistiska rapporteringen är 
förvaltningen de första att hålla med om. Detta behöver göras kontinuerligt. 
Vad gäller måltidsverksamheten är vi nu helt på det klara med vad som gäller. 
När det gäller posten ”övrigt” som omnämns av revisorerna är det inte lika 
enkelt. Vi har en hel del kostnader som nog trots allt ska vara i den posten, men 
givetvis ska vi gå igenom detta mer. Troligen är det dock så att om den posten 
minskar så är det någon annan som ökar istället. Det kan vara både 
lokalkostnader och personalkostnader som i så fall ökar. I denna post ligger 
med största sannolikhet bl.a. kostnaden för vårt skoldatatek och vår it-pedagog. 
Detta är en verksamhet som startades upp med bidrag från SPSM 
(Specialpedagogiska skolmyndigheten) och som vi sedan några år har i ordinarie 
verksamhet utan statsbidrag. Detta är ett gott stöd till framför allt elever i behov 
av stöd och är nära kopplat till elevhälsoteamen. Men helt klart behöver vi säkra 
vår statistikrapportering, ett arbete vi redan påbörjat. 

Slutsats 

Utifrån ovanstående redogörelse och givna förutsättningar så kan inte 
förvaltningen lämna förslag på kostnadsreduceringar som inte negativt skulle 
påverka kvaliteten i skolan. Det enda sätt vi ser att vi kan minska 
nettokostnadsavvikelsen är att öka intäkterna, dvs att i ännu större utsträckning 
söka statsbidrag. Vad gäller statsbidrag så följer dock ofta ett åtagande, dvs att 
vi ska utföra extra åtgärder. Här gäller det att ha en korrekt balansgång.  

Vid mötet med kultur- och utbildningsnämnden framfördes denna 
förvaltningens uppfattning att det inte är mer än marginella 
kostnadsreduceringar som skulle kunna göras för att inte äventyra kvaliteten. 
Däremot skulle det strävsamma kvalitetsarbete som görs tillsammans med de 
extra satsningar som statsbidragen tillåter kunna leda till att kvaliteten ökar med 
befintlig ram. Nämnden påtalade vid mötet att det är viktigt att grundskolan får 
tillräckligt med resurser för att hantera det som skolan är ålagd att göra utifrån 
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skollagens krav. Man framförde också från nämndens sida att man är positiv till 
de statsbidrag som söks och ger förvaltningen beröm för detta arbete.         
      

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
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Sammanfattning

Utifrån uppdragets huvudsyfte - att undersöka huruvida Degerfors utbildningsförvaltning bedriver
verksamheten kostnadseffektivt - är slutsatsen att så inte är fallet då de ökade kostnaderna med största
sannolikhet inte medfört en ökad kvalitet.

Vi vill lyfta nedanstående områden som de primära orsakerna till varför kostnaderna ökat.
På ett övergripande plan kan konstateras att Degerfors kostnadsnivå för utbildningsnämndens
verksamhet överstiger referenskostnaden under perioden 2010-2016.

• Lärartätheten i Degerfors har ökat under varje enskilt år under den undersökta perioden samtidigt
som elevantalet minskat

• Den redovisade posten ”övrigt” är sannolikt ej i linje med dito nationella, vilket kan göra en
jämförelse svår och därmed kan få konsekvenser vid en nationell jämförelse

• Stora skillnader i kostnad per elev beroende på ett inte helt optimalt lokal- och resursutnyttjande

• Vi kan inte se en direkt koppling mellan ökade resurser inom grundskolan och högre kvalitet
uttryckt i högre meritvärden

• Kostnaden per meritvärde är högre än för jämförbara kommuner

• År 2016 klarade 7 procent färre av eleverna minst betyget E i matematik jämfört med år 2015

• Färre elever klarar betyget E i engelska

4
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Sammanfattning
- kostnadsanalys 2011-2016

Degerfors har, under en längre period, en högre lärartäthet
än jämförelsekommuner

Högre nettokostnad i Degerfors kommun än jämförbara kommuner
över hela tidsperiodenen

År 2015 hade Degerfors en negativ nettokostnadsavvikelse på 14,7 %
inom grundskolan (12,8 mnkr). Nettokostnadsavvikelsen i
jämförelsegrupperna varierar mellan 2 % och 12,7 %.

Kostnaden per elev har ökat med 18,9 % under tidsperioden 2010 –
2015 och är därmed högre än i samtliga jämförelsegrupper. Kostnaden
per elev varierar upp till 30% mellan enheterna oaktat kostnader för
lokaler. Vid en jämförelse inklusive lokalkostnader ökar skillnaden
mellan enheterna.
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Sammanfattning
- kvalitet i korrelation till kostnader

6

Ingen direkt förbättring i svenska, matematik och engelska i åk 6

Ökade meritvärden i åk 9 fr o m år 2016

Tvålärarsystemet infördes 2014 för F-6. Vi kan idagsläget inte uttala
oss om införandet av tvålärarsystemet har medverkat till ökad kvalitet,
en sådan analys måste genomföras efter en längre tidsperiod.

Antalet kränkningsanmälningar har ökat
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Sammanfattning
- Rekommendationer och medskick

De aktiviteter som utbildningsförvaltningen bör fokusera på för att kunna minska
kostnaderna på kort sikt är:

1. Grundlig genomlysning av bemanningen

2. Effektivisera lärares tidsanvändning och ta kontroll över planeringstiden -
genomföra en tidsstudie för att säkerställa mer tid till lärandesituationer -

3. Räkna ut brytpunkten för effektiv bemanning i relation till elevkostnad

4. Se över skolmåltidskostnaderna

5. Granska hyreskostnader för de dyraste enheterna

6. Granska investeringskostnader för ev. sammanslagning av enheter

7. Utveckla och säkra den statistiska rapporteringen.
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Bakgrund

Degerfors kommun har noterat stigande kostnader inom förvaltningen
för barn- och utbildning. Degerfors kommun har efterfrågat stöd i en
genomlysning av kostnader avseende skolverksamheten. Kommunen
bedömer att kostnaderna är höga och att effektiviseringar, vilka
möjliggör fortsatt hög kvalitet, kan behövas.

Uppdraget i sin helhet syftade till att:

Undersöka vad inom ramen för utbildningsförvaltningen som är
kostnadseffektivt resp. kostnadsineffektivt i relation till strukturellt
liknande kommuner samt fastslå slutsatser och vidare åtgärder för
bibehållen och ökad kvalitet i skolverksamheten

De övergripande frågeställningarna inom ramen för detta
uppdrag har varit:

• Analysera befintliga ekonomiska underlag (2011-2017) för att
svara på vad inom ramen för utbildningsförvaltningen som drar
kostnader.

• Kontrollera och relevanssäkra verksamhetens befintliga
nyckeltal

• Jämföra nettokostnadsavvikelse samt kostnad per elev med
strukturellt liknande kommuner.

• Korrelation mellan ev. ökad ambitionsnivå uttryckt från
politiken och faktisk kostnadsutveckling

Metod för genomförande och avgränsning

PwC kommer att använda sig av en analysmetod ut tre perspektiv:

• Generell jämförande metod,

• Specifikt jämförande metod och

• Kommunalekonomisk metod baserad på kommunens
särskilda förutsättningar.

Detta genomförs med genom:

• Analys av generella kommunala siffror från Kommun- och
Landstingsdatabasens system (Kolada) .

• Enhetsvis analysnivå baserat på Degerfors kommuns egen
data och särskilda villkor.

• Analys utifrån Degerfors styrande förutsättningar.

Avgränsning: Uppdraget kommer att baseras på officiell statistik, det
ekonomiska material och siffror Degerfors kommun delger PwC samt
intervjuer.
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Metod och avgränsning

I genomförandet av uppdraget har vi analyserat
dokument, officiell statistik och nyckeltal samt
statistik från kommunens verksamhetssystem.
Genomlysningen har avgränsats till
utbildningsförvaltningen. Belysta faktorer är
ekonomiska resultat i relation till strukturellt
jämförbara kommuner och kommunal
ambitionsnivå avseende utbildning inom
obligatoriet och F-klass.

Utöver det initiala uppstartsmötet har vi löpande
haft en kontinuerlig dialog med kommunens
utsedda kontaktperson och kommunens centrala
ekonomifunktioner med ansvar för skola I denna
ekonomiska fördjupning har de preliminära
resultaten stämts av och diskuterats med ett
urval personal- och ledningsrepresentanter.

Metoden kan i enlighet med figuren ovan
beskrivas i fyra delar: Ekonomisk analys,
enhetsvis fördjupning, genomgång av
kvalitetsindikatorer och analys av ekonomisk
avvikelse i relation till kvalitet.

1. Ekonomisk
analys

2. Enhetsvis
fördjupning

3. Kvalitets-
indikatorer

4. Korrelation
ekonomi-kvalitet

rekommendationer
och medskick
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Ekonomisk analys
- avvikelse i jämförelse med
strukturellt liknande kommuner
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Allmänt om nyckeltalsbaserad ekonomisk analys

Nyckeltal benämns vissa tal som ofta används för att
värdera ett företag eller en organisation och dess
verksamhet.

Nyckeltalens uppgift är att bidra till en presentationen av
läge, mål och resultat för verksamhet och ekonomi.

Nyckeltalen kan stärka beslutsunderlaget för
fullmäktige/ledning.

Det är viktigt att nyckeltal:

• Är anpassade till uppdraget och verksamheten.

• Fokuserar på det väsentliga.

• Är förankrade i organisationen och enkla att
förstå.

• Möjliggör jämförelser (mellan bra/dåliga värden,
med andra kommuner).

Officiell statistik utgörs av kommunala räkenskaper och
volymuppgifter om brukare etc., och finns för samtliga
kommuner.

Det är viktigt att välja officiella och heltäckande nyckeltal.

Syftet med jämförelse:

• Ger ett signalsystem som speglar avvikelser

- jämfört med andra kommuner

- över tid i den egna kommunen

• Kan förklara skillnader

- påverkbara och icke påverkbara faktorer

• kan användas för att lära och utveckla verksamheten

- lära sig av goda exempel

Källa: Rådet för främjande av kommunala analyser
(RKA)
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Mot vem ska man jämföra?

Årligen fastställs strukturellt liknande kommuner i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.
Likhetsutsökningen sker på övergripande kommunnivå samt inom olika kommunala
verksamheter. Urval sker inom skolverksamheten för Liknande kommuner grundskola.
För Degerfors bedöms följande sju kommuner vara mest strukturellt lika år 2015:

● Bengtsfors

● Eda

● Emmaboda

● Hofors

● Smedjebacken

● Norberg

● Tanum

Urvalet för grundskolan sker genom en viktning av befolkning (30 %) och referenskostnad*
(70 %). I vår analys sker jämförelser med ovan Jämförbara, med SKL:s kommungrupp
Pendlingskommuner dit Degerfors tillhör, Örebro län samt rikets alla kommuner

*Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningssystemet och indikerar vad verksamheten borde kosta, enligt
kostnadsutjämningsystemet, om kommunen bedriver verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet.
Referenskostnaden kan, med detta antagandet, betraktas som den förväntade kostnaden för verksamheten.
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Nettokostnad och referenskostnad grundskola
kr/invånare (inkl. förskoleklass)

Degerfors kommun bedriver utbildning till en
nettokostnad* som överstiger referenskostnaden
under hela tidsperioden 2010 – 2015.

Grundskoleverksamheten kostar därmed mer än
förväntat utifrån en genomsnittlig ambition och
effektivitet.

Skillnaden mellan nettokostnaden och
referenskostnaden i procent kallas
nettokostnadsavvikelse.

*Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt.
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Nettokostnadsavvikelse grundskola
(inkl. förskoleklass),

Skillnaden mellan nettokostnad och referenskostnad
redovisas i procent som en avvikelse i diagrammet.
Avvikelser som betraktas som av väsentlig
betydelse är de som uppgår till +/- 5 procent.
Den förväntade nivån för nettokostnaderna är
därmed 0 (noll) procent enligt modellen.

Vi kan konstatera att nettokostnadsavvikelserna för
grundskolan (inkl. förskoleklass) i Degerfors
kommun har varit höga under hela tidsperioden
samt att de har varierat men ökat med sammantaget
sex procentenheter.

År 2015 uppgår avvikelsen till 14,7 procent, vilket
motsvarar 12,8 mnkr.

*Avvikelsen 2012 kan bero på ökade engångskostnader pga ökad
ledningskostnad för tf rektor, avgångsvederlag för enstaka personal, hyr-
rektor. Ytterligare undersökning för att fastställa detta rekommenderas.
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Nettokostnadsavvikelse grundskola
% - i jämförelse (inkl. förskoleklass)

I diagrammet presenteras nettokostnadsavvikelsen
(i procent) inom grundskolan för Degerfors
kommun i jämförelse med strukturellt jämförbara
kommuner, länet, andra pendlingskommuner samt
rikets alla kommuner för år 2015.

Nettokostnadsavvikelsen inom grundskolan i
Degerfors är två procentenheter högre än i
jämförbara kommuner, 9,4 procentenheter högre
än i andra pendlingskommuner, 12,4 högre än i
riket och 12,7 högre än i länet.

Samtliga jämförelseobjekt bedriver därmed en
grundskoleverksamhet som uppgår till en högre
nettokostnad än förväntat. Den procentuella
avvikelsen är dock störst i Degerfors.
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Kostnad för kommunal grundskola,
kr/elev

I diagrammet presenteras kostnaderna för den
kommunala grundskolan räknat i kronor per elev
i Degerfors kommun.
Under perioden 2010 - 2015 har kostnaden per elev
ökat från 88 627 kr till 105 409 kr, vilket motsvarar
en ökning med 18,9 procent.

Kostnaderna för undervisning har ökat med 16,4 procent,
lokaler med 0,7 procent, skolmåltider 26,0 procent
(att jämföra med 12,3 % i Karlskoga), elevvård/elevhälsa
med 25,9 procent och övriga kostnader med 39,3 procent.

I absoluta termer är ökningen för
undervisningskostnader* (7 536 kr/elev) och övriga
kostnader** (5 998 kr/elev) de mest substantiella under
tidsperioden.

* Undervisningskostnader utgörs främst av pedagogiska personalens löner.

** Övriga kostnader utgörs av förvaltningskostnader så som administration,
löner för elevassistenter, kompetensutveckling, mm.
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Kostnad för kommunal grundskola,
kr/elev - i jämförelse med andra kommuner

I diagrammet presenteras en jämförelse för
kostnad per elev i den kommunala grundskolan
för år 2015.

Degerfors kommuns kostnader för den kommunala
grundskolan är högre än för samtliga jämförelse-
grupper.

Degerfors kommun har högst kostnader för
måltider, elevvård/elevhälsa och övriga kostnader.
För undervisningskostnader är det endast
strukturellt jämförbara kommuner som har något
högre.
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Lärartäthet
(elever/lärare i kommunal grundskola)

I diagrammet presenteras utvecklingen över
lärartätheten räknat i elever per årsarbetande
lärare i Degerfors kommunala grundskola.

Antalet elever per årsarbetande lärare har minskat
årligen från 12 till 9,6, vilket motsvarar en
minskning med 20 procent. Lärartätheten tycks
alltså ha ökat.

Värt att notera är att antalet elever i kommunens
grundskolor har varierat men minskat från 909
elever 2010 till 841 elever 2015 enligt den officiella
statistiken. Detta påverkar naturligtvis
lärartäthetens utveckling.

Under förutsättningen att den officiella statistiken är
korrekt har lärarkåren ökat från ca 76 årsarbetare till
ca 88 årsarbetare. Detta eftersom 909/12 = 76 och
841/9,6 = 88.
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Lärartäthet jämförelse
(elever/lärare i kommunal grundskola)

I diagrammet presenteras utvecklingen över
lärartätheten räknat i elever per årsarbetande
lärare i Degerfors kommunala grundskola för år
2015 – i jämförelse med de andra
kommungrupperna.

Antalet elever per lärare är lägst i Degerfors. I
jämförbara kommuner är antalet elever per lärare
10,8 dvs en elev mer per lärare än i Degerfors.
I länet, andra pendlingskommuner och i riket är
antalet elever per lärare ca 12, dvs två elever mer
per lärare än i Degerfors.
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Sammanfattning
Grundskola

Kommunen bedriver grundskoleverksamheten till en kostnad
som överstiger referenskostnaden med 14,7 procent. Avvikelsen
motsvarar 12,8 mnkr.

Jämförbara kommuner bedriver också grundskoleverksamheten
till en högre kostnad än förväntat. Degerfors avvikelse är dock
procentuellt sett större.

Kommunen redovisar en betydande kostnadsökning räknat i kronor
per elev. Under perioden 2010 – 2015 ökade kostnaderna med 16
782 kronor per elev, vilket motsvarar en ökning med 18,9 procent.

Kommunens kostnader per elev i grundskolan är högre i Degerfors
än i samtliga kommungrupper i vår jämförelse. Kommunens
kostnader per elev är 1 856 kr högre än i jämförbara kommuner.

Av jämförelsegrupperna redovisar Degerfors och länet den högsta
lärartätheten i kommunal förskola.

Vi kan konstatera att Degerfors har en högre kostnad än förväntat.
I och med att kostnaderna för undervisning (löner) per elev är höga
och att lärartätheten (i jämförelse med andra) är hög kan en
förklarande orsak till de höga kostnaderna ligga i
personalstrukturen.

Kostnaden är
14,7 procent
högre än
förväntat,
vilket
motsvarar:

12,8 mnkr

21

Juni 2017



PwC

Fördjupning
- Enhetsvis fördjupning
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Antal elever i Degerfors grundskolor

Skola/År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Utveckling i %

Bruksskolan F-6 172 169 177 176 178 180 173 0,5

Åtorps skola F-6 66 63 63 62 59 55 55 -16,7

Parkskolan F-6 172 189 188 175 174 190 193 12,2

Strömtorpsskolan F-6 237 221 214 191 207 217 211 -11,0

Svartå skola F-6 49 44 41 29 34 40 39 -20,5

Stora Vallaskolan 7-9 355 336 313 326 309 308 301 -15,2

Summa 1051 1022 996 959 961 990 972 -7,5

23

Sammantaget har elevantalet sjunkit med 7,5 procent
under perioden 2010 – 2016.

På skolnivå har elevantalet sjunkit i fyra skolor.
Elevantalet har, procentuellt sett, sjunkit mest i Åtorps
skola (-16,7 procent) och Svartå skola (-20,5 procent).

I två skolor har elevantalet ökat (Bruksskolan med 0,5
procent och Parkskolan med 12,2 procent).
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Elever per undervisande lärare, år 2016

Inom ramen för uppdraget har vi även tagit del av
uppgifter gällande antalet heltidstjänster inom
respektive skola. Vi har utifrån materialet sorterat
efter antalet undervisande heltidstjänster (dvs
lärare). Sorteringen har skett efter kommunens
egna uppgifter.

På fem av skolorna varierar antalet elever per
undervisande lärare mellan 7,2 och 8,4. I
jämförelse med den officiella statistiken som
presenterats tidigare är dessa relativt sett låga.

Strömtorpsskolan avviker från de andra skolorna
och har 10,4 elever per lärare år 2016.
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Elevkostnad per enhet
(exkl. centralt rektorsområde, måltidsverksamhet, elevhälsa och
skolhälsovård),

Genom kommunens ekonomisystem har vi tagit
del av de totalt redovisade kostnaderna, enhetsvis,
mellan åren 2011 och 2016. Inom ramen för
uppdraget har vi även tagit del av kostnaderna
för skollokalerna.

Kostnaderna per elev skiljer sig betydande
mellan skolorna. Kostnaderna per elev skiljer sig
27 980 kr mellan Strömtorpsskolan och Svartå
skola. Även Åtorps skola är relativt sett dyr.

Värt att notera är att kostnader för det centrala
rektorsområdet, måltidsservice, elevhälsa och
skolhälsovård inte är medräknade. Därmed består
kostnaderna i tabellen till höger till största del av
personalkostnader direkt kopplat till skolorna
samt lokalerkostnader.

Kostnader per elev år Elevantal

Skola/ År 2016 2016

Bruksskolan F-6 75 172 :- 173

Åtorps skola F-6 95 549 :- 55

Parkskolan F-6 82 519 :- 193

Strömtorpsskolan F-6 72 528 :- 211

Svartå Skola F-6 100 508 :- 39

Stora Vallaskolan 7-9 84 611 :- 301

Genomsnitt per elev 81 150 :- 972

25
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Elevkostnad per enhet
(exkl. cent. rektorsomr., måltidsverksamhet, elevhälsa
och skolhälsovård)
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Bruksskolan F-6 Åtorps skola F-6 Parkskolan F-6

Strömtorpsskolan F-6 Svartå Skola F-6 Stora Vallaskolan 7-9

Totalt sett har kostnaderna per elev ökat i samtliga
skolor under perioden. På Åtorps skola har kostnaderna
per elev ökat med 38 procent under perioden
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Elevkostnader per enhet inkl. centralt
rektorsområde
(exkl. elevhälsa, skolhälsovård samt måltidsverksamhet)

Vid en summering av kostnaderna per elev,
inklusive det centrala rektorsområdet (exkl.
elevhälsa, skolhälsovård samt måltidsverksamhet)
per enhet tydliggörs variationerna i kostnader per
elev ytterligare mellan skolorna i kommunen.

Beroende på hur kostnaderna för det centrala
rektorsområdet belastar skolorna varierar
kostnaderna per elev. Mellan Svartå skola och
Strömtorpsskolan skiljer kostnaden per elev
mellan 27 979 kr och 51 950 kr år 2016. Sanningen
ligger sannolikt någonstans däremellan.

Skola/ År 2016 Modell 1* Modell 2**

Bruksskolan F-6 82 251 :- 81 801 :-

Åtorps skola F-6 102 628 :- 116 401 :-

Parkskolan F-6 89 598 :- 88 461 :-

Strömtorpsskolan F-6 79 608 :- 77 964 :-

Svartå Skola F-6 107 587 :- 129 914 :-

Stora Vallaskolan 7-9 91 691 :- 88 422 :-

27

* modell 1 belastas skolorna med kostnaderna för det centrala rektorsområdet per elev.
** modell 2 belastas skolorna med 1/6 vardera.
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Lokalkostnader per enhet och elev

28

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lokalkostnader per elev, tkr

Bruksskolan F-6 Åtorps skola F-6 Parkskolan F-6

Strömtorpsskolan F-6 Svartå Skola F-6 Stora Vallaskolan 7-9

Kostnaderna per elev och år varierar mellan ca 8 tkr på Parkskolan och ca 31 tkr på
Svartå skola.
Även Åstorps skola avviker från de andra skolorna och kostar ca 20 tkr per skola.
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Elevhälsa och skolhälsovård
totala kostnader

Kostnaderna för elevhälsan och skolhälsovården
ökat med 4 procent under tidsperioden.

År 2016 uppgår kostnaderna för elevhälsan till
1 870 tkr och skolhälsovården till 1 635 tkr.

29

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kostnadsutveckling, tkr

Avd elevhälsan Verks skolhälsovård

Juni 2017



PwC

Sammanfattning
Enhetsvis

Antal elever har minskat

På totalen har bemanningen avseende pedagogisk personal ökat (ej
anpassats)

Kostnaden per elev skiljer sig mellan skolorna störst skillnad finns
mellan Svartå skola och Strömstorp skola 27 980.

Även mellan Bruksskolan och Parkskolan skiljer elevkostnad på
ca 7000kr/elev. Parkskolan har fler elever

Färre elever

Ökad
bemanning

Små skolor

30
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Kvalitetsindikatorer
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Kvalitet i skolan

Två ”karaktärer” på kvalitetsmått:
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”Hur väl en skola uppnår målen för
verksamheten kan sägas vara ett
tecken på hur god kvalitet skolan har.”

Siris

Kunskaper för
starkt civilit
samhälle –
normer och värden

2

Kunskaper i
ämnen och
därmed betyg

1
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Kvalitet en konsekvens av måluppfyllelse

Styrande förutsättningar Degerfors 2016, 2017

Kommunens prioriterande mål

• Alla elever ska vara behöriga till nationellt program
på gymnasiet

Mål för utbildningsförvaltningen.

• alla elever ska minst vara godkända i alla ämnen.

33

Mål i läroplanen (ett utdrag)

Skolans mål är att varje elev:

• kan göra och uttrycka medvetna etiska
ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar
samt personliga erfarenheter,

• respekterar andra människors egenvärde

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck
och kränkande behandling, samt medverka till att hjälpa
andra människor,

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation
och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa
för ögonen,

• och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön
som miljön i ett vidare perspektiv
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Elever i åk. 9 meritvärde
(genomsnitt på 16 ämnen)

För att få en uppfattning om kvalitet och resultat i kommunens skolor är ett sätt att jämföra betygen
med liknande kommuner och med genomsnittet i riket. Under perioden 2010 – 2016 har det
genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ökat från 175 till 213, vilket motsvarar en ökning med ca 22 procent.
År 2016 är meritvärdet i åk 9 högre än i strukturellt liknande kommuner och genomsnittet i riket.
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Andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven
i alla ämnen, andel (%)

Andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har i genomsnitt varit lägre än i
strukturellt liknande kommuner och genomsnittet i riket. Jämfört med genomsnittet i riket har
kommunens andel varit lägre under varje enskild år under perioden.
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Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik,
andel (%).

I åk 6 redovisas resultatutvecklingen per grundämne genom andelen elever med lägst betyg E.

Inom matematiken har eleverna i åk 6 legat strax under genomsnittet i riket och någorlunda i nivå med
strukturellt liknande kommuner under perioden 2013 – 2015. År 2016 avviker Degerfors från trenden
och 7 procent färre klarade minst betyget E år 2016 jämfört med år 2015.

Statistik finns ej tillgängligt tidigare än år 2013.
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Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, andel
(%).

I svenska har eleverna i åk 6 legat under genomsnittet i riket och strukturellt liknande kommuner
under perioden 2013 – 2016. Skillnaderna har dock minskat under perioden. År 2013 var skillnaden 4 –
5 procentenheter. År 2016 var skillnaden 2 – 3 procentenheter.
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Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, andel
(%).

I engelska har eleverna i åk 6 gått från att ha legat någorlunda i nivå med riket och i genomsnitt högre
än strukturellt liknande kommuner år 2013 – 2014 till att ligga lägre år 2015 - 2016. Skillnaden
gentemot riket har ökat från 2 procentenheter till 4 procentenheter. Skillnaden gentemot strukturellt
liknande kommuner har ökat från 2 procentenheter till 3 procentenheter.
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Kostnad per betygspoäng i åk 9, kr/betygspoäng

Ett sätt att mäta effektiviteten är att sätta
ett ekonomiskt mått i förhållande till ett
kvalitetsmått.

I grafen till höger sätts en kostnad per
betygspoäng i åk 9 år 2015. Kostnaden per
betygspoäng i åk 9 uppgår till 427 kr i Degerfors
kommun. Kostnaden per betygspoäng är högre än
i samtliga jämförelsegrupper. Kostnaden per
betygspoäng i jämförbara grupper uppgår till 405
kr. Genomsnittskostnaden per betygspoäng i riket
uppgår till 375 kr.
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Betyg vs kostnad/elev
För vidare resonemang

Strömtorp-
skolan 2013

Strömtorp-
skolan 2016

Parkskolan
2013

Parkskolan
2016

Engelska 13,4 15,1 12,9 13,5

Svenska 13,1 12,9 12,1 12,1

Matematik 13,4 12,9 13,8 11,3
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Kostnader per elev år Elevantal

Skola 2016 2016
Parkskolan F-6 82 519 :- 193

Strömtorpsskolan F-6 72 528 :- 211

Juni 2017



PwC

Antal anmälda
kränkningsärenden

Antal ärenden
2014/15

Antal
ärenden
2015/16

Bruksskolan 62 67

Parksskolan 44 77

Strömtorpskolan 4 27

Svartå skola 6 1

Åtorps skola 1 7

Stora Vallaskolan 18 25

Antalet kränkningsärenden
per skolenhet läsåren 14-15
samt 15-16

41
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Sammanfattning
Kvalitet (indikativt)

• Meritvärdet i åk 9 har ökat och andelen elever i åk 9 som klarar
kunskapskraven i alla ämnen har ökat. Dock vill vi påtala att betyg och
meritpoäng avviker i följsamhet

• Betygsresultaten (andel elever med minst E) har sjunkit i matematik och
engelska, men ökat i svenska.

Utifrån Degerfors kommuns prioriterade mål förefaller det som att de ökade
meritvärdena för åk 9 visar på en god trend och möjliggör måluppfyllelse och
skolan indikerar utifrån denna aspekt ha en god kvalitet i åk 7-9. Med
reservation för avvikelse mellan betyg och meritpoäng

Utifrån Degerfors utbildningsförvaltnings mål visar betygsstatisk att mål
ej nåtts och indikerar utifrån denna aspekt en sämre kvalitet i skolan F-6

Tvålärarsystemet började införas under 2014 för F-6. De ökade meritvärden
som uppnåtts i år 9 kan med tanke på tidsaspekten därmed inte uppnåtts på
grund av införandet.

Vi kan inte se någon koppling till att den ökade bemanningen skulle medfört
bättre kvalitet. Detta stärks även av forskning och beprövad erfarenhet som
talar för att ökad bemanning i sig inte har någon effekt utan att det är tiden i
undervisning som har den största påverkan

Vi ser att antalet redovisade kränkningsärende ökat inom tidsperioden.

”mer” resurser
förefaller inte
ge bättre
kvalitét
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Rekommendationer och medskick
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Rekommendationer och medskick
Följande poster drar mest kostnader inom Degerfors utbildningsförvaltning:

undervisning har ökat med 16,4 % (7536kr/elev) - bemanning som inte följer sviktande elevunderlag ineffektivt

övriga kostnader med 39,3 % (5998kr/elev) – löner för elevassistenter, konsekvens av tvålärarsystem? Små skolor bedrivs ineffektivt?

skolmåltider 26,0 %(att jämföra med 12,3 % i Karlskoga) – följer ej elevunderlag. Ökade kostnader från Karlskoga drabbar Degerfors?

elevvård/elevhälsa med 25,9 % - det pedagogiska uppdraget tydligt mellan särskilda anpassningar och åtgärd?

Rekommendationer:

Säkerställa en effektiv och flexibel bemanning

• Grundligt utvärdera satsningen av tvålärarsystem

• Effektivisera lärares tid och ta kontroll över planeringstiden - genomföra en tidsstudie för att säkerställa mer tid i klassrummet

• Räkna ut brytpunkt för effektiv bemanning i relation till elevkostnad

Se över skolmåltidskostnaderna

Utröna strategiska för och nackdelar med att ev. effektivisera skolorganisationen

• Granska hyreskostnader för de dyraste enheterna

• Granska investeringskostnader för ev. sammanslagning av enheter

Utveckla och säkra rapporteringen till RS.

• Se över vad som de facto rapporteras in i posten ”övrigt” se över assistenters löner och förvaltningskostnader

Se över organisation av elevvård och hälsa

• ställa detta i relation till det pedagogiska uppdraget.

• Säkerställa pedagogens roll i vardagen

• Se över det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på elevvård och hälsa

44
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Bakgrund:  

Pilotprojektet NKK vänder sig till daglediga boende i Degerfors. 

Målet med projektet är först och främst att deltagarna skall integreras 

och socialiseras i gruppen. Att deltagarna efter att de genomgått en 

utvecklingsmodell på 4 olika steg skall uppleva ett bättre mående 

både psykisk och fysisk och få tillbaka kraften och modet till att starta 

egna verksamheter och projekt samt bli motiverade till att fortsätta 

utvecklingen med egen kraft.   

Eftersom Hantverket har en central roll i deras utveckling så hoppas vi att hantverkets 

traditioner hålls levande och förs vidare till kommande generationer och att kulturcentrum 

Berget blir en mötesplats dit alla som vill lära sig mer om hantverk, skapande och 

naturupplevelser skall mötas för att må bra. 



 
Projektförberedelserna startade på allvar i september 2017 i och med att projektledare Linda 

Edlund anställdes på ABF, stationerad på Berget i Degerfors. 

Lokalerna behövdes iordningställas och anpassas efter 

projektets verksamheter. Marknadsföringen sattes igång med 

följd av presentationer och intervjuer. Samtidigt startades 

verksamhet som heter Berg-Art för att fånga upp kommande 

deltagare till projektet. I den gruppen kom deltagarna 

villkorslöst och handarbetade med något valfritt och pratade 

om ”allt mellan himmel och jord”. Det visade sig var vara en 

mycket viktig fas då många av deltagarna inte hade haft så 

många sociala träffar alls, eller på länge. Det var ett bra sätt att 

få några av deltagarna att ”våga” komma tillbaka och hitta en 

form av tro på något hållbart. 

Flerårstänkande.. 

1. Projektet Natur-kultur och kommunikation är ett pilotprojekt och startade tisdagen 

den 16 januari med en långsiktig avsikt att integreras i den ordinarie verksamheten. 

Målet är att deltagarna i projektet skall stärkas, uppmuntras och motiveras att hitta 

egen kraft att fortsätta framåt i livet självständigt. Det vi har sett hittills är att varje 

deltagare i projektet behöver olika lång tid på sig att växa och utvecklas. Deltagarna 

stöder och lyfter också varandra. 

Gruppen har tillsammans format en överenskommelse hur de skall förhålla sig till varandra 

och hur klimatet i gruppen skall vara.  

 

Exempel på vad de tycker är viktigt är bl. a att komma i tid, stänga av mobilen, höra av sig 

om man inte kommer, respektera varandras oliktänkande, låta alla komma till tals och det 

som sägs i rummet med gruppen skall stanna i rummet. 

Vi använder oss av den klassiska undan vid gruppens start och 

slut där vi stämmer av måendet. 

Verksamheten inom hantverk som vi startar i projektets regi 

skall leva vidare på Berget efter projektet avslutats. Vår vision 

är att Berget skall bli en samlingsplats för hantverk och kultur 

och naturupplevelser.  

ABF skall i och med projektet utveckla den fina platsen på Berget så att det blir långsiktigt. 

Vi tänker också utveckla hela familjen med barn och ungdomsverksamhet. Aktiviteter som vi 

planerar och har startat är: Skapande i färg och form, träslöjd, textilhantverk, teaterkollo, 



 
naturkollo målarkollo och övriga sommarkurser. Demokratifrågor, barnkonventionen samt 

hållbar utveckling med agenda 2030 som focus skall genomsyra all vår verksamhet.  

Sprida kunskap 

Att sprida kunskap är just det NKK arbetar för.  ABF vill satsa mer på dem som fått minst. 

Deltagarna skall få chansen att få utveckla sig både mentalt och fysiskt genom att och få 

redskapen att själva påverka sin hälsa.   

Deltagarna erbjuds en unik modell där gruppen steg för steg får kunskap i kost, motion, 

sömn, relationer (i arbete samt privat), självbild och kommunikation. Allt kopplat till kultur 

och hälsa. 

Vi arbetar för att deltagarna skull kunna arbeta med egna projekt och därmed kunna visa upp 

sina verk och eventuellt kunna sälja sina alster vid evenemang.  

Samtliga deltagare har skrivit ett brev till sig själva, hur de mår och hur det känner sig och 

vad de tror att de kan ha lärt sig osv. I slutet av projektet kommer deltagarna att få tillbaka 

brevet och se vad som har hänt.  

Samsverkan 

Projektet samverkar med bl. a med ABF:s  

medlemsorganisationer, Föreningen Berget, Lions, 

Folkhälsoförvaltningen, lokala hantverkare (men även utifrån), 

Degerfors Kommun. Detta gör vi genom att bjuda in till 

aktiviteter, evenemang, teambildning (nyhet), föreläsningar, 

workshops, hantverksdagar, vårsalonger mm 

 

Utveckla metoder 

Kärnan i projektet är natur, kultur och kommunikation. Projektet jobbar med 

en nyskapande metod där hälsan byggs upp genom samtal och runt 

handverket. Projektet riktar sig till hela  

människan. Genom utvecklingsmodellen kommer deltagarna att få bygga 

upp sin självkänsla och bättre självförtroende genom att exempelvis få lära 

sig att guida i naturen. Gruppen kommer att få kunskap om att” att nå ut med 

sin röst” och kunskaper, våga tala inför andra, bygga upp en berättelse och berätta den 

(Berget ligger nära Sveafallen, så det faller naturligt att guidningen sker där). 

Geografiskt perspektiv 



 
Degerfors är en prioriterad kommun och därför har vi också blivit beviljade medel från 

Leader Mellansjölandet och Jordbruksverket till detta projekt. Degerfors är en liten kommun 

med hög arbetslöshet och en negativ trend kan synas genomskåda samhället.  I Degerfors 

finns det inte mycket aktivitet överhuvudtaget för målgruppen så projektet är verkligen rätt i 

tiden. Berget ligger vackert beläget bredvid Järnverket och möter Sveafallen och skogen. 

Utveckla mötesplatser 

Berget är väldigt unik. Vi vill att Degerfors invånare skall känna att platsen tillhör alla, att det 

alltid är något på gång på Berget och att på Berget kan människor mötas och utvecklas. Alla 

ska känna sig välkomna. ABF ordnar med kurser och evenemang. På Berget kan man också 

vandra i fina naturområdet Sveafallen, fika, teambilda arbetsgruppen mm 

2. Utvärdering 

Projektledaren dokumenterar under projekttiden. Gruppen ”stämmer av” hur dagen 

har varit vid varje dags slut. Deltagarna ringar in på ett papper vad de tycker. 

      Bra                           Inte så bra           Jättebra 

 

Exempel på dokumentation  

 Fotografering och dagboksanteckningar 

 Brev till sig själv. 

 Enkät innan start som kommer att följas upp innan avslut. 

 Mentortid 

 Tidning och media uppmärksammar projektet. 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Se bif. medskick från ekonomiredovisningen och kostnader för projekt 1288150. 

 



 
Med ovanstående delrapport tackar vi allra ödmjukast för det stöd vi fått från Degerfors 

kommun. 

 

 

Karskoga den 23 april 2018  

 

Annelie Jansson  Linda Edlund 

Verksamhetsansvarig  Projektledare 

ABF Karlskoga Degerfors  ABF Degerfors   

0586-501 40    070-7241458 
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§ 88 Dnr 00036-2018  

Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) och val av dataskyddsombud för 
krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Erica Skyllkvist utses till dataskyddsombud för krisledningsnämnden från och 
med 2018-05-25.  

Sammanfattning av ärendet 
Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
kommer att träda ikraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 
PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 
personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 
genom den nya dataskyddslagen. 

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 
nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter 
inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt 
tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela 
unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att 
modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det 
nya digitala samhället. 

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 
organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 
dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 
verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 
områden som man måste arbeta särskilt med.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-04 
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 Kommunstyrelsen 
Krisledningsnämnden 

 

Dataskyddsombud krisledningsnämnd 

Förslag till beslut 

1. Erica Skyllkvist utses till dataskyddsombud för krisledningsnämnden 

från och med 2018-05-25. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet 

Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 

kommer att träda ikraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 

PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 

behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 

personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 

genom den nya dataskyddslagen. 

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 

nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter 

inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt 

tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela 

unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att 

modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det 

nya digitala samhället. 

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 

organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 

dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 

verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 

områden som man måste arbeta särskilt med. 

 

Beslutsunderlag 

"[Skriv text här]" 
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§ 89 Dnr 00104-2018  

Sammanträdesdatum för 2019 för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Sammanträdestiderna för 2019 fastställs.   

Sammanfattning av ärendet 

Stopp  KS AU kl. 
10.00 

KS kl. 13.00 KF kl. 18.30 

3 december 17 december 7 januari (28 januari) 

7 januari 21 januari 4 februari 25 februari 

4 februari 18 februari 4 mars (25 mars) 

11 mars 25 mars 8 april 29 april 

8 april 23 april (tis) 6 maj (27 maj) 

6 maj 20 maj 3 juni 17 juni 

3 juni 17 juni 12 augusti (26 augusti) 

12 augusti 26 augusti 9 september 30 september 

9 september 23 september 7 oktober (28 oktober) 

7 oktober 21 oktober 4 november 25 november 

4 november 18 november 2 december 16 december 

2 december 16 december 13 januari (27 januari) 

    

I budget för 2019 föreslås det anslås medel för åtta kommunfullmäktige-
sammanträden under 2019. Sex av dessa möten planeras in enligt ovan och två 
av dem kan vid behov läggas ut på de datum som är inom parentes. 

Enligt kommunallagen och våra egna rutiner för budgetarbete måste 
kommunfullmäktige sammanträda i april (årsredovisning), juni (ramar), 
september (delårsrapport) och november (skattesats och budget). För att inte få 
ett för långt glapp mellan sammanträdena planeras ett möte in i december och 
ett möte i februari.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-04    
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanträdesdatum för 2019 för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Sammanträdestiderna för 2019 fastställs.   

Sammanfattning av ärendet 

Stopp  KS AU kl. 10.00 KS kl. 13.00 KF kl. 18.30 
3 december 17 december 7 januari (28 januari) 

7 januari 21 januari 4 februari 25 februari 

4 februari 18 februari 4 mars (25 mars) 

11 mars 25 mars 8 april 29 april 

8 april 23 april (tis) 6 maj (27 maj) 

6 maj 20 maj 3 juni 17 juni 

3 juni 17 juni 12 augusti (26 augusti) 

12 augusti 26 augusti 9 september 30 september 

9 september 23 september 7 oktober (28 oktober) 

7 oktober 21 oktober 4 november 25 november 

4 november 18 november 2 december 16 december 

2 december 16 december 13 januari (27 januari) 

    

I budget för 2019 föreslås det anslås medel för åtta kommunfullmäktige-
sammanträden under 2019. Sex av dessa möten planeras in enligt ovan och två 
av dem kan vid behov läggas ut på de datum som är inom parentes. 

Enligt kommunallagen och våra egna rutiner för budgetarbete måste 
kommunfullmäktige sammanträda i april (årsredovisning), juni (ramar), 
september (delårsrapport) och november (skattesats och budget). För att inte få 
ett för långt glapp mellan sammanträdena planeras ett möte in i december och 
ett möte i februari.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-04    
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§ 90 Dnr 00106-2018  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
med anledning av ny kommunallag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges arbetsordning antas med föreslagna ändringar.   

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2018 började den nya kommunallagen att gälla. Med anledning av 
detta har arbetsordningen för fullmäktige gåtts igenom och uppdaterats. Bland 
annat har även skrivningar uppdaterats så de stämmer med fattade beslut, som 
att handlingarna distribueras digitalt.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-04 

Förslag på ny arbetsordning, 2018-05-04     
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 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
med anledning av ny kommunallag 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning antas med föreslagna ändringar.   

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2018 började den nya kommunallagen att gälla. Med anledning av 
detta har arbetsordningen för fullmäktige gåtts igenom och uppdaterats. Bland 
annat har även skrivningar uppdaterats så de stämmer med fattade beslut, som 
att handlingarna distribueras digitalt.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-04 

Förslag på ny arbetsordning, 2018-05-04     
  

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
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§ 93 Dnr 00089-2018  

Återrapportering av intern kontroll 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Återrapporten godkänns. 

2. Styrelserna för kommunens helägda bolag uppmanas att snarast 
inkomma med återrapport av intern kontroll för 2017. 

3. Samtliga nämnder uppmanas att säkerställa att internkontrollområden 
grundar sig i en risk- och väsentlighetsanalys som medarbetarna i 
respektive verksamhet har varit delaktiga i att arbeta fram. 

4. Samtliga nämnder uppmanas att fatta beslut om åtgärder för att 
minimera riskerna för att brister som identifierats upprepas.    

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Degerfors kommuns reglemente för intern kontroll (KS 217/2016, KF § 
114/2016-12-19) ska kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system 
för intern kontroll. Utvärderingen ska leda till att åtgärder vidtas för 
förbättringar av eventuella brister i kontrollsystemet.  

Under 2017 har samtliga nämnder antagit interkontrollplaner och följt upp 
dessa. Bolagsstyrelserna har ännu inte inkommit med uppföljningsrapporter. 

Generellt har systemet för intern kontroll följts av respektive nämnd och 
förvaltning under 2017. 

Respektive nämnd behöver säkerställa att förvaltningens förslag på interkontroll 
innehåller moment som tar sin utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsbedömning.  

Det behöver även säkerställas att medarbetarna inom respektive förvaltning är 
delaktiga i analyserna av risker i sin egen verksamhet.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-14 

Bygg- och miljönämnden § 9/2018-01-30 

Kommunstyrelsen § 81/2018-04-09 

Socialnämnden § 10/2018-03-07 

Servicenämnden § 44/2017-05-18 och § 93/2017-12-14 

Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen, 2017-04-28      
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 Kommunstyrelsen 

 

Återrapportering av intern kontroll 2017 

Förslag till beslut 
1. Återrapporten godkänns. 

2. Styrelserna för kommunens helägda bolag uppmanas att snarast 
inkomma med återrapport av intern kontroll för 2017. 

3. Samtliga nämnder uppmanas att säkerställa att internkontrollområden 
grundar sig i en risk- och väsentlighetsanalys som medarbetarna i 
respektive verksamhet har varit delaktiga i att arbeta fram. 

4. Samtliga nämnder uppmanas att fatta beslut om åtgärder för att 
minimera riskerna för att brister som identifierats upprepas.    

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Degerfors kommuns reglemente för intern kontroll (KS 217/2016, KF § 
114/2016-12-19) ska kommunstyrelsen med utgångspunkt i nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system 
för intern kontroll. Utvärderingen ska leda till att åtgärder vidtas för 
förbättringar av eventuella brister i kontrollsystemet.  

Under 2017 har samtliga nämnder antagit interkontrollplaner och följt upp 
dessa. Bolagsstyrelserna har ännu inte inkommit med uppföljningsrapporter. 

Generellt har systemet för intern kontroll följts av respektive nämnd och 
förvaltning under 2017. 

Respektive nämnd behöver säkerställa att förvaltningens förslag på interkontroll 
innehåller moment som tar sin utgångspunkt i en risk- och 
väsentlighetsbedömning.  

Det behöver även säkerställas att medarbetarna inom respektive förvaltning är 
delaktiga i analyserna av risker i sin egen verksamhet.    

Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämnden § 9/2018-01-30 

Kommunstyrelsen § 81/2018-04-09 
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Socialnämnden § 10/2018-03-07 

Servicenämnden § 44/2017-05-18 och § 93/2017-12-14 

Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen, 2017-04-28     
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§ 9 Dnr m 2017-233  

Uppföljning av internkontroll för 2017 och plan för 
kontroll 2018 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Konstatera att delegeringsärendena har fattats med stöd av gällande 

delegationsordningar. Delegationsordningen avseende miljöbalken är 
dock föråldrad och i stort behov av revidering.    
                                                                                                                     
Vad körjournalerna anbelangar för de två fordon som miljö- och 
samhällsbyggnadsavdelningen förfogar över kunde inga avvikelser 
noteras. 

2. Bygg- och miljönämndens interna kontroll för 2017 avses omfatta 
kontrollmomenten; 

- antalet kontroller av livsmedelsanläggningar samt 
- antalet miljöinspektioner av B och C- anläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Degerfors kommuns arbete med intern kontroll regleras i reglemente för intern 
kontroll, KF § 59/2007. 

Intern kontroll syftar till att ge nämnden en rimlig försäkran om att nämndens 
verksamhet är ändamålsenlig, säkerställande av att lagar och regler efterlevs, att 
det finns tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen, skydd mot förluster eller 
förstörelse av kommunens tillgångar samt eliminering eller upptäckt av 
allvarliga fel. 

Under § 7/2017 beslutade bygg- och miljönämnden att den interna kontrollen 
2017 skulle omfatta dels att delegationsbesluten fattats i med stöd av 
delegationsordningen dels att körjournalerna för WKC 156 och JWH 509 
utförts korrekt. 

Inför nästkommande år föreslås en uppföljning av antalet kontrollbesök 
avseende såväl livsmedelanläggningar som anläggningar för miljöfarlig 
verksamhet i förhållande till verksamhetsplanen. 

Den interna kontrollen beräknas kunna rapporteras till bygg- och 
miljönämnden vid första sammanträdet 2019. 

Resultat 

Inga avvikelser beträffande delegationsbesluten har uppmärksammats. 
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Som länsstyrelsen påpekat i samband med revision är delegationsordningen 
avseende miljöbalken föråldrad. Även nämndens övriga delegationsordningar 
har under hösten setts över. Förslag till ny delegationsordning för nämndens 
samtliga verksamhetsområden föreligger (dnr 2017-231). 

Körjournalerna befanns utan anmärkning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-12-29     

Skickas till 
Akt 
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§ 81 Dnr 00039-2017  

Återrapport av intern kontroll för kommunstyrelsen 
2017 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återrapporteringen godkänns.  

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

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

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

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

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

1. Efterlevnad av stoppdatum 

2. Köptrohet mot ramavtal 

3. Underlag i tid till personalavdelningen 

4. Körjournaler inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen 

5. Verkställighet av politiskt fattade beslut 

Området ”Köptrohet mot ramavtal” har inte färdigställts under 2017 utan 
förlängts till 2018. 

Övriga områden har kontrollerats och där brister har identifierats har förslag på 
förändrade rutiner och/eller arbetssätt föreslagits.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-14 
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Rapport inter kontroll 2017 från kansliavdelningen, 2018-01-19 

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef 

Personalchef 

Miljö- och samhällsbyggnadschef 
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§ 21 Dnr 00096-2016  

Internkontroll 2017 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Godkänner förvaltningens redovisning av internkontrollsområdena och lägger 
den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade om internkontroll för 2017 enligt 
nedan: 

Antar att internkontroll för 2017 ska fokusera på två områden: 

1. Kontrollera att kränkningsanmälningar hanteras i enlighet med skollagens 
bestämmelser. 

2. Kontrollera att kommunens flextidsavtal efterlevs och följs upp. 

Tidigare internkontroll 

Avseende 2016 års internkontroll (dnr 114-2015) beslutade kultur- och 
utbildningsnämnden 2017-03-29 att denna skulle färdigställas under 
vårterminen 2017 avseende punkten som handlade om barn och elevers 
studiemiljö. Detta område skulle granskas som ett gemensamt uppdrag från 
KUN och Servicenämnden då vaktmästerifunktionen är organiserad under 
serviceförvaltningen. Att det inte blivit utfört under 2016 berodde främst på 
tidsbrist hos förvaltningscheferna. Detsamma har varit fallet under resterande 
del av 2017 och dessutom har det uppkommit ett nytt utrednings-/uppfölj-
ningsuppdrag avseende vaktmästeriorganisationen. Förvaltningen föreslår 
därför att internkontrollsuppdraget avslutas och får återkomma vid senare 
tillfälle om verksamheterna på nytt upplever att det behöver granskas.  

Kontroll av kränkningsanmälningar 

Sedan januari 2017 har förvaltningen ett dokumentationssystem, Digital Fox, 
där personal skriver i och anmäler de kränkningar/diskrimineringar som sker 
ute i verksamheterna. Utifrån det inrapporterade kan likabehandligsteamen få ut 
uppgifter om vilka typer av kränkningar som förekommer, var och när det 
händer, om vissa platser förekommer mer frekvent än andra osv. Det ger ett 
bra underlag för att planera hur det förebyggande arbetet mot kränkningar ska 
utformas. 

Det förvaltningen ser som ett utvecklingsområde är att verksamheterna 
behöver ett stöd i att göra bedömningen i om kräkning har förekommit eller 
inte. 

Utifrån skollagens krav på rapportering av kränkande behandling till 
rektor/förskolechef och huvudman och skyndsamma utredningar och åtgärder 
så klarar förvaltningen att hantera det.  
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Kontroll av efterlevnad av flextidsavtal 

Uppföljning har gjorts av samtliga 25 personers flextidsrapporter vid dessa två 
tillfällen. Av totalt 49 rapporter (en person började först efter augusti 2017) 
överstiger 5 st (3 personer) den övre gränsen om 40 timmars flex. Av dessa är 2 
nere inom gränsen månaden efter. Med samtliga med höga flextal förs en 
löpande diskussion om uttag av flextid under löpande år. Timmar har inte 
strukits bort för någon. Ingen rapport uppvisade för mycket minustid (mer än -
20 timmar). Det nya flextidsavtalet som gäller från 1 mars (framflyttat till 1 april 
pga bekymmer med systemet) är godkänd minustid sänkt till -10 timmar. 

Att personal jobbar för mycket är ett arbetsmiljömässigt problem. Vad gäller 
cheferna som har legat i överkant under en längre period har biträdande 
rektorer tillsatts vilket varit positivt för deras arbetsmiljö och också flexkonto. 
För övriga med höga flextal handlar mycket om att de jobbar som om de gick 
under läraravtalet med 45,5 timmars arbetsvecka, vilket inte är orimligt då det är 
i den verksamheten de jobbar. Avstämningstillfällena är satta med hänsyn taget 
till att de flesta har möjlighet att plocka ut sin flex på sommaren och under 
jullov. Under tid som verksamheten är igång för fullt är det betydligt svårare att 
minska flextiden. 

De högsta cheferna inom förvaltningen förväntas gå över till förtroendetids-
avtal samtidigt som det nya flextidsavtalet träder ikraft och kommer därefter 
inte beröras av avstämningstidpunkterna. Däremot har förvaltningschefen 
fortfarande ansvar för deras arbetsmiljö vari mängden arbetstid ingår.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-03-08   

Skickas till 

Kommunstyrelsen  

Förvaltningschef 
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§ 10 Dnr 00019-2017  

Redovisning av internkontrollplan 2017 

Socialnämndens beslut 
Förvaltningens internkontrollplan för 2017 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Resultat av internkontroll 2017 redovisas. 

Rutinen för vikarieanskaffning har inte genomförts på grund av tidsbrist. I 
övrigt har internkontrollen genomförts enligt planen.  

Beslutsunderlag 
SN Arbetsutskott § 14, 2018-02-21 

Förvaltningens redovisning av internkontroll 2017, daterad 2018-02-08 

Skickas till 
Ekonom 

 



 

 

 

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 

 

 

Linda Åberg, 0586-48202 
linda.aberg@degerfors.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2018-02-08 
  

SN 19-2017/4 

 

 
 

 

 

  

 

Redovisning av internkontroll 2017 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förvaltningens internkontroll 2017. 

Ärendet 

Enligt antagen internkontrollplan för socialnämnden 2017 (SN§6/2017) ska 

följande områden kontrolleras enligt vald frekvens och metod. 

 

Risk för undernäring  

Vid den nattfastmätning som genomförts riskbedömdes 92 personer på våra 

särskilda boenden. Det  visade det sig att 26 av dessa hade BMI < 22, d.v.s. var 

undernärda. Socialstyrelsen rekommenderar max 11 timmars nattfasta.  

Arbete med att motverka undvikbar undernäring behöver fortsätta. En viktig 

del är samarbete mellan olika yrkesgrupper, omvårdnadspersonal (både dag – 

Kontrollområde 

 

Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig 

Kontroll-

metod 

Frekvens Omfattning Rapport-

ering till 

Klar 

senast 

Risk för 

undernäring 

Nattfastemätning MAS Mätning av tid 

utan mat, 

nattetid 

1ggr/år SÄBO 

 

Social- 

nämnden 

30/11 

Basala 

hygienrutiner 

PPM-mätning 

basala hygien- och 

klädrutiner 

MAS Observationer 1ggr/år 7 enh.säbo/ 

korttidsbo. 

Gruppbostad LSS 

Social- 

nämnden 

30/5 

Privata medel Granska riktlinjer 

och rutiner 

Ekonom Stickprov  

 

1 ggr/år Särskilt bo. 

Gruppbostad LSS 

Social- 

nämnden 

31/12 

Försörjningsstöd Granska riktlinjer 

och rutiner 

Ekonom/ 

IT-samord. 

Stickprov kvartalsvis Enheten försörjning 

och arbete 

Social- 

nämnden 

31/12 

Dokumentation Fastställa att 

rutiner för 

dokumentation 

följs 

Verksamhetschef Stickprov 1 ggr/år Slumpvis utvalda 

medarbetare spridda 

över hela 

förvaltningen 

Social- 

nämnden 

31/12 

Vikarierutiner Användningen av 

vikarier 

Ekonom Stickprov, en 

vecka i april 

och en i 

oktober 

2 ggr/år I de verksamheter 

där timvikarier 

används i hög 

utsträckning 

Social- 

nämnden 

31/12 

Lex Sarah/Lex 

Maria 

Att årlig 

genomgång 

genomförs enligt 

rutinen 

MAS Frågor till 

enhetscheferna 

1 ggr/år Hela förvaltningen Social- 

nämnden 

31/12 
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och nattpersonal), enhetschef och sjuksköterska, och att man tillsammans tar 

fram riktlinjer hur man ska göra för att ändra på negativt resultat. Det bör 

framgå vem som ansvarar för vad, olika kostförslag för att bryta nattfastan, 

önskan om ett informationsblad att lämna ut på enheterna. Kostombudens 

kunskap ska användas på bra sätt, de bör träffas regelbundet. Utförligare 

information om detta redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. 

Basala hygienrutiner 

Punktprevalensmätning (PPM) gällande basala hygien- och klädrutiner har 

genomförts inom Vård och Omsorg samt gruppbostäder. I årets mätning 

genomfördes mätningen på 30 % färre personer jämfört med föregående år. 70 

personer ingick i mätningen av dessa hade endast 43 % korrekt följsamhet till 

hygienreglerna.  Följsamheten till klädreglerna behöver förbättras. Det var 61% 

av vårdpersonalen som gjorde handdesinfektion före man hjälper någon med 

omvårdnad och efter var det 94 %. Målet måste vara 100 % på alla stegen i 

rutinen. 

Privata medel 

Internkontroll av hanteringen av privata medel har under året genomförts på tre 

enheter inom SÄBO och på en gruppbostad.  

I de flesta fall fungerar hanteringen av privata medel inom SÄBO bra. I några 

enstaka fall saknas kvitton, är kvitton felnumrerade eller har samma 

kvittonummer som andra kvitton, vilket försvårar avstämningen. Månatliga 

avstämningar görs av personalen i stor utsträckning men även det kan göras 

mer frekvent för en bättre koll. På en enhet saknas fortfarande ett kassaskåp. 

Åtgärder som har vidtagits är att enhetscheferna fått ta del av resultatet. 

Ytterligare en kontroll kommer göras under början av 2018 för att säkerställa 

att personalen åtgärdat det som framkommit vid kontrollen. 

På gruppbostaden finns en rutin för hantering av privata medel. Rutinen följer 

inte helt den riktlinje som finns beslutad. Personalen behöver numrera kvitton 

och registrering i kassabok, skriva ner att avstämning gjort varje månad i 

kassaböckerna samt spara samtliga kvitton och ge kopior till de anhöriga som 

önskar det.  

Åtgärder som har vidtagits är att enhetschefen fått ta del av riktlinjen och ska ta 

upp denna på kommande arbetsplatsträffar på samtliga gruppbostäder.  

En fråga som uppkom i samband med internkontrollen på gruppbostaden är att 

personalen ibland hamnar i hot- och våldssituationer med vissa brukare då 

deras förvaltare beordrat personalen att säga ifrån när brukaren vill handla 

specifika varor för sina pengar. Förhållandet mellan förvaltare och personal vid 

hantering av privata medel regleras inte i riktlinjen, vilket upplevs som ett 

problem från personalens sida.   

Försörjningsstöd 

Under året har tolv ärenden inom försörjningsstöd granskats. Utav dessa kunde 

åtta granskas utan anmärkning. Resterande ärenden noterades och skickades 
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sedan till enhetschefen för försörjning och arbete för kommentar. I ett ärende 

hade beslut mot återkrav fattats men personen hade inte gjort någon 

inbetalning till kommunen. Enhetschefen förklarade att det gällde städ av 

lägenhet vid utflytt. Personen hade socialt kontrakt och i sådana fall är det 

kommunen, som hyresgäst, som ansvarar för att lägenheten städas. I de övriga 

ärenden påpekades att normberäkning saknades eller att samtliga kostnader inte 

framkom av normberäkningen. Detta förklarar enhetschefen med att personen, 

vid möte med handläggaren, inte hunnit få fakturan. När det inträffar är det 

bättre att fatta ett separat beslut i efterhand, vilket enhetschefen har tagit upp 

med berörda handläggare. Då det finns förklaringar till samtliga avvikelser samt 

att åtgärder vidtagits fungerar rutinen bra. 

Dokumentation 

Kontroll har utförts av dokumentation utförd av fyra personal inom IFF. 

Kontrollen har genomförts som stickprov vid två tillfällen under året. Inga 

brister i dokumentationen har konstateras utan den har följt de instruktioner 

som finns.  

MAS granskar journal enligt HSL förd av legitimerad personal vid avvikelser 

som registreras. Då brister i dokumentation t.ex. för lite dokumentation eller 

ordval som inte överensstämmer med respekt för den enskilde individen tas 

detta upp med aktuell enhetschef. Brister finns i vissa granskade ärenden. 

Någon granskning av dokumentation enligt socialtjänstlagen inom Vård och 

Omsorg har inte genomförts. 

Vikarierutiner 

Internkontrollen avseende vikarierutiner har inte kontrollerats under 2017, då 

byte av ekonomisystem tagit tid från uppdraget. Däremot har förvaltningen 

inlett ett arbete med att se över kopplingen mellan schemaläggning och budget, 

för att skapa en större förståelse för personalanvändning i förhållande till 

budgeten hos enhetscheferna.  

Lex Sarah/Lex Maria 

Genom kompetenskartläggningsverktyget KOLL kan konstateras att 240 av 

261 medarbetare med krav på kunskap om Lex Maria har sådan. Motsvarande 

siffra avseende Lex Sarah är 264 av 369 medarbetare. Granskningen visar 

behov av utbildningsinsatser framförallt avseende Lex Sarah. Lex Maria har 

större täckningsgrad. Det väsentliga är att personal har kunskap om sin 

skyldighet att anmäla avvikelser. Om det sedan ska betraktas som någon av 

specialfallen Lex Sarah eller Lex Maria är en fråga som hanteras vid 

uppföljningen och utredningen av dessa. Inför 2018 års plan för internkontroll 

kommer därför istället fokus läggas på kunskap om avvikelsehanteringen och 

den enskilde medarbetarens roll i detta.  
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Linda Åberg 

Ekonom 
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§ 93  Dnr 00006-2017 

 

 

Internkontrollplan 2017 
 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden  godkänner  återrapporteringen av internkontrollplan 2017 

gällande punkterna: 
 

• Att alla medarbetare  tar ut semester enligt semesterlagen 
 

• Att alla medarbetare  deltar i medarbetarundersökningen 
 

Sammanfattning av ärendet 

Servicenämnden  har i sin internkontrollplan för 2017 beslutat att en analys av 

att förvaltningens  medarbetare  tar ut sin semester i enlighet med vad 

semesterlagen föreskriver. 
 

Analysen är genomförd efter november  månads löneutbetalning. Det är tre 

personal inom förvaltningen som har tagit ut mindre än 20 semesterdagar under 

året. Nyanställda under 2017 ingår inte i analysen. 
 

Servicenämnden  har i sin internkontrollplan för 2017 beslutat att en analys av 

att förvaltningens samtliga medarbetare  deltar i medarbetarundersökningen. Då 

ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras  2017 kommer 

förvaltningen  föreslå att internkontrollpunkten flyttas fram till 2018 års 

internkontrollplan. 
 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens  tjänsteskrivelse den 23 november  2017. 
 

Skickas  till 

Förvaltningschef 
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Aterrapportering av internkontrollplan 2017 - 

Servicenämndens semesterlöneskuld 
 

Förslag till beslut 

Servicenämnden godkänner  återrapportering av internkontrollen för 

servicenämndens  semesterlöneskuld. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Servicenämnden har i sin internkontrollplan för 2017 beslutat att en analys av 

nämndens  semesterlöneskuld  ska genomföras. 
 

Analysen är genomförd  med utgångspunkt  i den semesterlöneskuld  som var vid 

ingången av 2016 i förhållande till ingången av 2017. 
 

Den 1 januari 2016 uppgick semesterlöneskulden till 1 526 tkr och den 1 januari 

2017 till 1 593 tkr vilket är en ökning med 67 tkr. 
 

För att semesterlöneskulden inte ska öka ytterligare har nämnden  även en 

internkontrollpunkt att alla medarbetare  tar ut sin semester enligt semesterlagen 

som kommer att återrapporteras i slutet av året. 

 
Ärendet 

Analysen är genomförd med utgångspunkt i den semesterlöneskuld  som var vid 

ingången av 2016 i förhållande till ingången av 2017. 
 

Den 1 januari 2016 uppgick semesterlöneskulden till1 526 tkr fördelat enligt 

följande: 
 

skattekollektivet 

Avgiftskollektivet 

 

1 105 tkr 

421 tkr 
 

Av kommunens  totala semesterlöneskuld  (19,9 mkr) avser 7,7% 

servicenämnden. 
 

Den 1 januari 2017 uppgick semesterlöneskulden till 1 593 tkr fördelat enligt 

följande: 
 

skattekollektivet 

Avgiftskollektivet 

 

1158 tkr 

435 tkr 
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Av kommunens  totala semesterlöneskuld  (18,8 mkr) avser 8,5 % 

servicenämnden 
 

Ökningen av nämndens semesterlöneskuld  mellan åren är totalt 67 tkr (4,4 %) 

varav skattekollektivet 53 tkr och avgiftskollektivet 14 tkr. Medan kommunen 

totalt sett har minskat semesterlöneskulden med drygt 6 %. 
 

För att semesterlöneskulden inte ska öka ytterligare har nämnden  även en 

internkontrollpunkt att alla medarbetare  tar ut sin semester enligt semesterlagen 

som kommer att återrapporteras i slutet av året. 

 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens *nsteskrivelse den 28 april 2017. 
 
 
 
 

Madelene Hedström 

Biträdande ekonomichef 



f!i DEGERFORs KOMMUN 
Servicenämnden 

 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2017-05-18 

 
 
Sida 

1{1} 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 44  Dnr 00006-2017 
 

 
Internkontrollplan 2017 

 

Servicenämndens beslut 

1. Servicenämnden  godkänner  återrapporteringen internkontrollen gällande 

överskjutande  semesterdagar som betalas ut kontant. 
 

2. Internkontroll redovisas från 2018 ihop med ekonomiska redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Servicenämnden  antog internkontrollplan 2017 där ett av 

internkontrollområdena var att se över hur många personer i 

serviceförvaltningen som får överskjutande  semester utbetald kontant,  med 

undantag  för den personal som slutar under året. 
 

Som anställd i Degerfors  kommun  får maximalt 40 sparade semesterdagar  från 

föregående år föras över till nästkommande år för den anställde. Har den 

anställde mer än 40 sparade dagar betalas dessa ut på den anställdes lön i 

februari månad. 
 

Totalt har fem anställda inom serviceförvaltningen fått överskjutande 

semesterdagar utbetalda på sin lön i februari 2017. Antalet utbetalda dagar var 

totalt 18 dagar och kostnaden  uppgick till 37 tkr inklusive sociala avgifter. 
 

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens *nsteskrivelse den 28 april2017. 
 

Skickas till 

Biträdande ekonomichef 
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§ 91 Dnr 00193-2017  

Årsredovisning, revisionsrapport och ansvarsfrihet 
för FINSAM 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för FINSAM för 2017 
och lägger den, revisionsberättelsen, rapportering från revisorerna 
avseende årsredovisningen till handlingarna. 

2. Kommunfullmäktige beviljar de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för den period som revisionen avser.  

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet 
Degerfors/Karlskoga har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2017 FINSAM, 2018-04-18 

Revisionsberättelse 2017 FINSAM, 2018-04-18 

Rapportering från PwC avseende 2017 års årsredovisning för FINSAM, 2018-
04-18 

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 

Anita Bohiln-Neuman (V) och Muris Beslagic (S) 
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Kommunstyrelsen 

 

Redovisning av delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisas inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde: 

Nr Beskrivning Funktion 

19-2018 Remissen ska inte besvaras Kanslichef 

20-2018 Uppsägning av samverkansavtal fr.o.m. 2019-
01-01 

Personalchef 

21-2018 Avstängning i samband med ledningsarbeten, 
genomfart Arngärdesgatan 13 

Trafikingenjör 

22-2018 Avstängning i samband med Storgatan Open 
2018-05-09 

Trafikingenjör 

23-2018 Avstängning i samband med ledningsarbeten, 
Granlidsgatan 2018-05-29 

Trafikingenjör 

24-2018 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen, offentlig tillställning Storgatan 
Open 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

25-2018 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt 
ordningslagen, allmän sammankomst samt 
begagnande av offentlig plats Centerpartiet 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

26-2018 Undertecknande av ramavtalsupphandling 
säkerhetsbesiktning av gymnastik- och 
sporthallsinredningar m.m. 

Upphandlings- och 
säkerhetssamordnare 

27-2018 Undertecknande av ramavtalsupphandling 
möbler för äldre och funktionshindrade 

Upphandlings- och 
säkerhetssamordnare 

28-2018 Undertecknande av ramavtalsupphandling 
öppenvård barn och unga 

Upphandlings- och 
säkerhetssamordnare 
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Kommunstyrelsen 

 

Rapporter och handlingar för kännedom 

Följande rapporter/handlingar för kännedom har inkommit till 

kommunstyrelsen: 

Nr Rapport – handling  

25 Regionstyrelsens ställningstagande angående rapporten ÖMS 2050 – 
samverkan kring planering i östra Mellansverige 

26 Protokoll Degerforsbolagen AB 2018-03-22 

 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsen 

 

Kurser och konferenser 

Kurs/konferens Arrangör Datum och plats 

Sveriges viktigaste möte för offentlig 
sektor – Kommek 

SKL, KEF m.fl. 22-23/8 Malmö 

 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 

 

 




