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§ 76 Dnr 7158  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan fastställdes utan tillägg eller ändringar.       
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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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§ 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. 
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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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§ 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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§ 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 
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kommuners instruktioner, tidigare uppdelning av arbetsuppgifter mellan 
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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§ 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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§ 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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§ 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 
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Kostnadsjämförelse villa 100 kbm vattenförbrukning 

Degerfors ny taxa Karlskoga 

5 125 kr/ år  7 176 kr/ år  

Beslutsunderlag 
Servicenämnden § 25/2018-04-05 
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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 
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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: 

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. 
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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. 

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.   



 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(30) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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 

Skickas till 
Servicechef 

Kommun- och ekonomichef 
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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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§ 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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§ 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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§ 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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§ 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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§ 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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§ 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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§ 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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§ 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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§ 94 Dnr 00160-2017  

Återrapport om projektet "Natur, kultur och 
kommunikation" - Kultur och integration på Berget i 
Degerfors 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger rapporten till 
handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade under hösten 2017 beslut om bidrag till projektet 
”natur, kultur och kommunikation” på Berget. 

I april upprättade projektet en delrapport till ABF. Denna delrapport 
överlämnas nu även till kommunstyrelsen för kännedom.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-09 

Projektredovisning delrapport, 2018-05-09 
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§ 95 Dnr 00246-2016  

Svar på medborgarförslag: Utökad vändplatsyta på 
Björndalsgatan i Degerfors  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet återremitteras för att utreda om det finns ett behov för t.ex. 
renhållningsbilar att kunna vända och om det då går att få andra markägares 
tillstånd för att bygga ut vändplatsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att utöka vändplatsen på 
Björndalsgatan så att lastbilar kan vända. Degerfors kommun äger inte nog med 
mark för att utöka vändplatsen så att en lastbil kan vända.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om det finns 
ett behov för t.ex. renhållningsbilar att kunna vända och om det då går att få 
andra markägares tillstånd för att bygga ut vändplatsen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-05 

Medborgarförslag, 2016-12-06 

Skickas till 
Trafikingenjör  

 


