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      Svar på enkel fråga från Sverigedemokraterna. 

 

 

 

 

Degerfors kommun har haft ett samarbete med Degerfors Trafikskola. Där har ingått teori och 

praktiska övningar. Med minst tio körlektioner. Därefter har boendepersonal varit behjälpliga som 

handledare utifrån trafikskolans bedömning. Personalen har en ställföreträdande roll som förälder.  

De har som uppgift att stötta och integrera ungdomarna i det svenska samhället.  

 

De ensamkommande har ett HVB beslut om stödboende enl. SOL, vilket medför ett speciellt ansvar 

för kommunen. 

 

Körkortet betalar ungdomarna själva.  

 

Körkort är en väg mot att bli självförsörjande, helt i linje med den Integrationsplan som beslutats 

om i kommunfullmäktige den 19 december 2016. Planen togs av ett enigt fullmäktige. Inga 

reservationer från SD. 

 

 

 

Socialnämndens ordförande 

 

Anita Bohlin-Neuman 





                                                                                                                 Kommunfullmäktige  

                                                                                                                  

                                                                                                                 693 00 

DEGERFORS 

 

 

 

 

 

Fråga till kommunstyrelsen ordförande om parkeringen vid Letälvsgården. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 att en parkeringsplats ska byggas vid 

Letälvsgården. 

 

Motionen lämnades in 20140909 och har varit på återemiss från kommunfullmäktige, tillbaka 

till kommunstyrelsen. För att bland annat ta in synpunkter från räddningstjänsten. De 

svarade att utrymmet behöver vara 3 meters bredd fri väg, för att de säkert ska kunna ta sig  

fram. När ärendet  kom tillbaka till fullmäktige i september 2017 beslutades det att 

parkeringsplatsen skulle byggas.  

 

Nu har det gått ytterligare 7 månader och jag kan inte se i något mötes protokoll att  det finns 

planer på när arbetet ska påbörjas. 

 

Så därför undrar jag hur länge det dröjer innan parkeringsplatsen har iordningställts.  

 

 

 

Birgitta Höijer  

Centerpartiet  

20180424 
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Motion från Kristdemokraterna och Centerpartiet i Degerfors  

till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige  

Degerfors 2018 05 15 

  

Besparingar i den politiska organisationen  

 

Vi Kristdemokrater och Centerpartister gillar inte förslaget att ta bort insynsplatserna och att minska 

nämnderna. Skälen som anges från majoriteten är att vi ska spara pengar.   

Vi förordar en bred och öppen politisk organisation.  

  

Ett motförslag från oss blir att varje parti maximalt får partistöd för åtta mandat. Oavsett överskjut-

ande mandat. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och arvode  

för mötet ska självklart kvarstå som tidigare.  

  

Denna justering täcker mer än 

väl kostnaderna för nämndplatserna och insynsplatserna i kommunstyrelsen.  

Och vi gör samtidigt en besparing 

   

Vi ska inte bara spara i botten utan även i toppen.  

  

För vi vill väl alla spara pengar utan att tumma på demokratin?  

Vi hoppas på en snabb handläggning av motionen i KS och KF så att den blir beslutad innan 

kommande mandatperiod. 

 

   

För Kristdemokraterna i Degerfors Jan Johansson  

  

För Centerpartiet i Degerfors Birgitta Höijer  

   

 





Medborgarförslag
Blanketten skickas till:
Degerfors kommun
2. Kommunkansliet
693 80 Degerfors

Förslag

Skriv en kort presentation av förslaget.

Att den dåliga beläggningen på Annedalsgatan 19 byts ut, särskilt ekonomiskt borde det vara att göra det
omgående då asfaltering redan sker i området. 

Dessutom så bör gatan sopas ordentligt, då fusket med det gör att vegetationen växer sig allt längre ut i gatan
och förstör den ännu mer

Motivering

(Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras och hur det skulle kunna göras. Använd fler papper om du behöver.)

Vägen är väldigt gropig och besvärlig att ta sig fram på. Mina barn kör omkull där ibland, då det både lutar
och är guppigt. De provisoriska lagningarna som görs varje år, där kallasfalt trampas till lite lätt inte håller mer
än några veckor innan de ofta går upp igen. Det sliter även på våra bilar, dammar mycket med.

Jag har läst och godkänt att mina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen*

Dataskyddsförordningen

Underskrift

✔

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.degerfors.se/kommun-och-politik/kommunfakta/om-personuppgifter.html
annblo
Maskinskriven text

annblo
Maskinskriven text
Degerfors kommunKommunstyrelsenAnk 2018-05-24Dnr KS 118-2018/1

annblo
Rektangel



Medborgarförslag
Blanketten skickas till:
Degerfors kommun
2. Kommunkansliet
693 80 Degerfors

Skriv en kort presentation av förslaget.

Att lekparken vid Annedalsgatan 3 klipps regelbundet. 

Att Det grova grus som plogats in i gräsmattan i vinter tas bort.

Motivering

(Motivera varför du anser att förslaget skall genomföras och hur det skulle kunna göras. Använd fler papper om du behöver.)

Den stora gräsplätten klipps hyfsat regelbundet. Men de delar till lekparken har ännu i år inte klippts och är
snart knähögt. Det är även mycket ogräs i sanden. 

Det är en skaderisk för barnen som leker i parken, men upp till knytnävsstora stenar och asfaltsbitar i gräset.
Det är även en Risk för boende, villor och bilar att bli träffade av stenar som slungas iväg när gräset klipps.

Jag har läst och godkänt att mina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen*

Dataskyddsförordningen

Underskrift

✔
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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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 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 2019 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 
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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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§ 107 Dnr 00041-2018  

Budget 2019 med plan för 2020-2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Fastställa följande driftramar för 2019 inklusive införande av 

friskvårdspeng, centralt inköp av datorer samt inrättande av en tjänst 
som miljöstrateg: 

Kommunstyrelsen   104 334 tkr 
Kommunstyrelsens oförutsedda  390 tkr 
Bygg- och miljönämnden  129 tkr 
Servicenämnden  25 869 tkr 
Kultur- och utbildningsnämnden 189 013 tkr  

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

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

4. Efter tillskott enligt punkt 2 och punkt 3 uppgår socialnämndens ram 
för 2019 till 238 247 tkr. 

5. Kommunens resultat för 2019 uppgår till 2 645 tkr (0,47 % av 
skatteintäkter och generella bidrag) med nuvarande 
planeringsförutsättningar. 

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

7. För att kunna genomföra centralt inköp av datorer kommer en 
nedskrivning göras av återstående datorer i anläggningsregistret under 
2018. Beloppet uppgår till 1,1 mkr + nedskrivning av de inköp som 
görs under 2018. Detta belopp är ej känt. Finansiering sker med 
intrångsersättning avseende Lidetorpsmon.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi (KS AU ek) behandlade slutligt 
förslag på driftramar 2019 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 
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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 KS 
AU 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 
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.  

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 0,47 % av skatteintäkter och 
generella bidrag.   

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar:  

1. Fastställa följande driftramar för 2019 inklusive införande av 
friskvårdspeng, centralt inköp av datorer samt inrättande av en tjänst 
som miljöstrateg: 

Kommunstyrelsen   104 334 tkr 
Kommunstyrelsens oförutsedda  390 tkr 
Bygg- och miljönämnden  129 tkr 
Servicenämnden  25 869 tkr 
Kultur- och utbildningsnämnden 189 013 tkr  
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2. Tillföra socialnämnden 1 200 tkr för driftbudget 2019 avseende 
hemmaplanslösningar vilka finansieras med ett engångsanslag från 
avsatta medel för framtida kostnader för flyktingverksamheten. 

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

4. Efter tillskott enligt punkt 2 och punkt 3 uppgår socialnämndens ram 
för 2019 till 238 247 tkr. 

5. Kommunens resultat för 2019 uppgår till 2 645 tkr (0,47 % av 
skatteintäkter och generella bidrag) med nuvarande 
planeringsförutsättningar. 

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

7. För att kunna genomföra centralt inköp av datorer kommer en 
nedskrivning göras av återstående datorer i anläggningsregistret under 
2018. Beloppet uppgår till 1,1 mkr + nedskrivning av de inköp som 
görs under 2018. Detta belopp är ej känt. Finansiering sker med 
intrångsersättning avseende Lidetorpsmon. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi § 4/2018-05-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-18  
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§ 108 Dnr 00041-2018 

Investeringsramar 2019 med plan för 2020-2021  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
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.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi § 5/2018-05-22 
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§ 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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§ 109 Dnr 00183-2016  

Antagande av detaljplan för Agen 1:1 
(Medborgarplatsen) 

Kommunstyrelsens 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 

Birgitta Höijer (C) och Muris Beslagic (S) yrkar avslag på arbetsutskottets 
förslag till beslut punkt 2 och 3.  

Peter Pedersen (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Beslutsordning 

Ordföranden ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Peter Pedersens (V) yrkande.  

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall åt Peter Pedersens (V) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Muris Beslagic (S) och Birgitta Höijers (C) yrkande. 

Omröstning 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat bifalla Peter 
Pedersens (V) yrkande.  

Namn  Ja Nej Avstår 

Peter Pedersen (V) X   

Anita Bohlin-Neuman (V) X   

Kim Bäckström (V) X   

Jan Ask (V) X   

Anneli Mylly (V) X   

Gertowe Thörnros (V) X   

Muris Beslagic (S)  X  

Örjan Samuelsson (S)  X  

Carina Sätterman (S)  X  

Patrik Renberg (S)  X  

Birgitta Höijer (C)  X  

Summa 6 5 0 

Reservation 
Muris Beslagic (S), Örjan Samuelsson (S), Patrik Renberg, Carina Sätterman (S) 
och Birgitta Höijer (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78/2018-05-21 

Granskningsutlåtande omgång 2, 2018-05-21 

Planbeskrivning antagande omgång 2, 2018-05-21 

Plankarta antagande omgång 2, 2018-05-21 
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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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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: 
- 



 
        3 (3) 

 

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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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.

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

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.
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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.
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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



PLANKARTA - ANTAGANDE

(ej skala)
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Medborgarplatsen - del av Agen 1:1
(ny tillfart till Torget)

ANTAGANDEHANDLING
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§ 130 Dnr 00241-2016  

Svar på återremiss: Utredning av den politiska 
organisationen 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Uppdragsbeskrivningarna fastställs enligt bilagan. 
Uppdragsbeskrivningen för gruppledare utgår. 

2. Tjänstepersoner (Vd:ar eller andra anställda) ingår ej längre som 
röstande ledamöter eller ersättare i bolagsstyrelserna.  

3. Arvodesreglementet fastställs och gäller från och med 2019-01-01. 
Gruppledare stryks, insynsplatserna är oförändrat kvar.  

Kommunstyrelsens beslut 
Svaret på återremissen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Den politiska organisationen har utretts under 2017. Olika alternativ och förslag 
har varit ute på remiss under sommaren 2017. Svar inkom från 
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet.   

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Uppdragsbeskrivningarna fastställs enligt bilagan. 

2. Den totala rådstiden kvarstår på maximalt 2,9 ssg. Hur majoritet och 
opposition fördelar tiden mellan sig samt inom respektive gruppering 
beslutas efter allmänna val hållits.  

3. Arvodet för vice ordförande i folkhälsonämndens höjs till samma 
arvode som ordförande för bygg- och miljönämnden och 
servicenämnden.  

4. Arvodet för vice ordförande i gymnasienämnden höjs till samma arvode 
som ordförande för socialnämnden och kultur- och 
utbildningsnämnden. 

5. Insynsplatserna i kommunstyrelsen avskaffas. Varje parti med besatta 
mandat i kommunfullmäktige som inte har rådsfunktion får utse en 
gruppledare. Gruppledarens uppdrag fastställs enligt bilagan. Arvodet 
för gruppledaren är 1 000 kr/månad från och med 2019-01-01. 
Gruppledarsystemet ska utvärderas senast under 2021.  

6. Bygg- och miljönämnden minskar från nio till sju ledamöter och nio till 
sju ersättare. 
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7. Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden minskar från 11 till 
nio ledamöter och från 11 till nio ersättare i respektive nämnd. 

8. Tjänstepersoner (Vd:ar eller andra anställda) ingår ej längre som 
röstande ledamöter eller ersättare i bolagsstyrelserna.  

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

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar: 

1. Svaret på återremissen godkänns.  

2. Uppdragsbeskrivningarna fastställs enligt bilagan. 
Uppdragsbeskrivningen för gruppledare utgår. 

3. Tjänstepersoner (Vd:ar eller andra anställda) ingår ej längre som 
röstande ledamöter eller ersättare i bolagsstyrelserna.  

4. Arvodesreglementet fastställs och gäller från och med 2019-01-01. 
Gruppledare stryks, insynsplatserna är oförändrat kvar. 

Muris Beslagic (S) och Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till Peter Pedersens (V) 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Svar på återremiss, 2018-05-29 

Kommunstyrelsen § 93/2018-05-07 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-13 

Förslag på nytt arvodesreglemente, 2018-04-13 

Remissvar från Sverigedemokraterna, 2017-09-04 

Remissvar från Vänsterpartiet, 2017-09-22 

Remissvar från Miljöpartiet, 2017-09-25 

Remissvar från Socialdemokraterna, 2017-09-29 

Remissvar från Kristdemokraterna, 2017-09-30     

 

 



  

   

 

Susanna Göransdotter, 0586-481 85 
susanna.goransdotter@degerfors.se 

REGLEMENTE 
Sida 

1(13) 
Datum 

2018-06-05 
 

KS 241-2016 

 

 
 

 

 

Arvodesreglemente 
 

 

 

  

Dokumenttyp Beslutsinstans 

Reglemente Kommunfullmäktige 
Dokumentet gäller Dokumentansvarig 

Samtliga förtroendevalda Susanna Göransdotter, 
kommunsekreterare 

Revideringar 

KF § 54/2016-06-20 
Datum för beslut Diarienummer 

KF § 126/2014-11-24 KS 241-2016 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-06-05 
      

KS 241-2016 
Sida 

2(13) 
 

Arvodesreglemente 

Innehållsförteckning 

1 Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun ..... 3 

2 Årsarvoderad förtroendevald ............................................. 3 

3 Pension ............................................................................ 4 

4 Fasta arvoden ................................................................... 4 

5 Sammanträdesarvode ....................................................... 5 

6 Arvode under röstmottagning, valdag och onsdagsräkning 6 

7 Ersättningar ...................................................................... 6 

 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst .................................................... 7 
 Reseersättning ...................................................................................... 7 
 Färdtidsersättning .................................................................................. 7 
 Ersättning för kostnader för barntillsyn .................................................. 8 
 Ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader .... 8 
 Ersättning för förlorade pensionsförmåner ............................................ 8 
 Ersättning för förlorad semesterförmån ................................................. 8 
 Övriga kostnader ................................................................................... 8 
 Borgerliga vigselförrättare ..................................................................... 8 

Bilagor ...................................................................................... 9 

Bilaga 1 – Uppdragsbeskrivningar ................................................................... 9 
Bilaga 2 – Fasta arvoden ............................................................................... 12 

 

  



Degerfors kommun 
Datum 

2018-06-05 
      

KS 241-2016 
Sida 

3(13) 
 

Arvodesreglemente 

1 Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avgör frågan om tillämpning och tolkning av 

dessa bestämmelser. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för den dagliga 

hanteringen.  

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 

kommunallagen (1991:9002017:725). Syftet med bestämmelserna är att ge de 

förtroendevalda ekonomisk kompensation i skälig omfattning för deras 

uppdrag. Det åvilar varje förtroendevald att hålla sig informerad om dessa 

bestämmelser och att lämna de underlag och uppgifter som krävs för att 

bestämmelserna ska kunna tillämpas på korrekt sätt. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att under löpande mandatperiod vid behov 

initiera revideringar av reglementet. Kommunstyrelsen ansvarar också för att i 

början av varje ny mandatperiod granska reglementet och vid behov genomföra 

nödvändiga revideringar. 

2 Årsarvoderad förtroendevald 
Heltidsarvoderade ersätts med ett årsarvode som utbetalas månadsvis. Med 

heltidsarvoderad menas en politiker som har minst 40 % tjänstgöringsgrad. 

Uppräkning av de heltidsarvoderades arvoden sker den 1 januari varje år med 

den genomsnittliga löneökningen föregående år hos de anställda i kommunen.  

Heltidsarvoderade politiker har utöver sitt årsarvode rätt till traktamente samt 

ersättning för resekostnader.  

Antalet heltidsarvoderade och omfattningen av deras arvode fastställs av 

fullmäktige i början av varje ny mandatperiod. Den totala rådstiden ska omfatta 

maximalt 290 % tjänstgöring. Fördelningen mellan majoritet och opposition av 

tiden fastställs av fullmäktige i början av varje ny mandatperiod.  

  2011-2014 

Kommunstyrelsens ordförande 80 % 

Oppositionsråd 40 % 

Oppositionsråd 40 % 

Kommunalråd 65 % 

Kommunalråd 65 % 

Summa 290 % 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 

har enligt kommunallagen inte rätt till kompensation för förlorad arbetsinkomst 

eller förlorade pensions- och semesterförmåner.  

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid har inte heller rätt till 

sammanträdes- eller förrättningsarvode. Detta gäller oavsett om sammanträdet 

eller förrättningen sker på dag- eller kvällstid. Förtroendevald som fullgör sitt 

uppdrag på betydande del av heltid (40 % eller mer, dock ej heltid) har inte 
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heller rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvode utöver det fasta arvodet 

vid deltagande i sammanträde eller förrättning utanför den egna nämnden.  

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid har rätt till reseersättning enligt 

samma villkor som för övriga förtroendevalda.  

Heltidsarvoderade har rätt till ledighet utan att arvodet reduceras. Ledigheten 

ska förläggas på sådant sätt att förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt. 

Heltidsarvoderade har rätt till föräldraledighet och kan utan att arvodet 

påverkas vara föräldralediga om ledigheten förläggs på ett sådant sätt att 

förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt. För heltidsarvoderade som på 

grund av föräldraledighet är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska avdrag på 

arvode göras enligt samma regler som gäller för kommunens anställda i 

allmänhet.  Heltidsarvoderade som uppbär föräldrapenning kan inte på 

motsvarande del uppbära årsarvode. Vid heltidsarvoderades, ordförandens och 

vice ordförandens i nämnder och styrelser föräldraledighet kan en tillfällig 

ersättare väljas av kommunstyrelsen för en bestämd tidsperiod. 

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger tre månader ska 

arvodet minskas i motsvarande mån.  

Heltidsarvoderade har rätt till kontorsutrustning i form av utskriftsmöjligheter, 

dator och mobiltelefon. Utrustningen ska användas för det politiska 

förtroendeuppdraget. Samma användarregler gäller för de förtroendevalda som 

för kommunens övriga anställda.  

3 Pension 
För hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda gäller bestämmelserna i 

dokumentet ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL)” samt tillämpningsföreskrifter som beslutats av 

kommunfullmäktige. 

4 Fasta arvoden 
Ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, ordförande och vice 

ordförande i kommunstyrelsen och i övriga nämnder, styrelser, förbund och 

övriga uppräknade organ arvoderas med så kallat fast arvode. Arvodenas storlek 

utgår från kommunchefens lön i juni 2011 (Då Degerfors kommun inte har 

någon kommunchef sedan juni 2011 har ordförandearvoden och övriga fasta 

arvoden legat på samma nivå sedan dess)kommunstyrelsens ordförandes 

arvode. Arvodets räknas från och med år 2016 upp med samma procent som 

den genomsnittliga löneökningen i kommunen.  

De fasta arvodena inkluderar inte sammanträdesarvoden eller andra typer av 

förrättningar där arvode utgår.  

Kommenterad [SG1]: Kommunallagen 4 kap 18 kap andra stycket 
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Förtroendevald som har fast arvode har rätt till milersättning och övriga 

ersättningar (ex ersättning för förlorad arbetsinkomst, pensionsförmån m.m.) 

enligt gällande arvodesreglemente.  

Förtroendevald som uppbär arvode enligt vad som följer nedan och som på 

grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en tid 

som överstiger tre månader ska få avdrag på arvodet i motsvarande mån som 

frånvaron överstiger tre månader. Vid frånvaro som understiger tre månader 

ska arvodet inte reduceras. 

Om en förtroendevald som är berättigad till årsarvode också har rätt till ett fast 

arvode, så ska det fasta arvodet anses ingå i årsarvodet. 

Ersättningsnivåerna i tabellen nedan gäller från och med 2015-01-01, med en 

årlig uppräkning för nästkommande år med den genomsnittliga löneökningen 

för anställda i kommunen (under innevarande år). 

5 Sammanträdesarvode 
Sammanträdesarvodet är uppdelat på två delar: 

 För sammanträden som är upp till fyra timmar långa är ersättningen 400 

krutgår ett grundarvode. 

 För sammanträden som är längre än fyra timmar är ersättningen 100 kr 

per påbörjad timmeutgår ersättning för varje påbörjad timme med 

timarvode. 

Sammanträdesarvode kan maximalt utgå för åtta timmar per dag. Lunch ingår 

inte i tiden för vilken sammanträdesarvode utgår. 

Sammanträdesarvode utgår vid följande tillfällen: 

 Sammanträde med: 

o Kommunfullmäktige 

o Fullmäktigeberedning 

o Kommunstyrelse 

o Övriga nämnder 

o Utskott till kommunstyrelse och nämnder 

o Beredningar och presidieträffar 

o Revisorerna 

 Utredningskommittéer och projektgrupper 

 Kurser och konferenser 

 Informationsmöten och studiebesök 

 Studieresor 
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Beslut om deltagande fattas av respektive nämnd/styrelse enligt respektive 

delgeringsordning. 

Maximalt två sammanträdesarvoden per dag kan utbetalas även om den 

förtroendevalda har fullgjort uppdrag för olika nämnder/styrelser/organ. 

Sammanträdesarvodet utbetalas till tjänstgörande ledamot och för de 

förtroendevalda som har insynsplatser i kommunstyrelsen (se reglemente för 

kommunstyrelsen). Ersättare som närvarar men ej tjänstgör har ej rätt till 

arvode eller ersättningar.  

 Jourhavande beslutsfattare inom socialnämnden 
Gäller för den förtroendevald som under en begränsad period fatta beslut om 
vård enligt LVU och LVM. Gäller ej för förtroendevald som har ett arvode som 
motsvarar 40 % av heltid eller mer.  

För de som har jourtjänst utgår ett grundarvode per månad. Utöver arvodet så 

utgår även övriga ersättningar som ersättning för förlorad arbetsinkomst eller 

reseersättning vid de tillfällen som jourhavande beslutsfattare kallas in.      

6 Arvode under röstmottagning, valdag och 
onsdagsräkning 

Arvode till röstmottagare ska utgå med 2 500 kronor till ordföranden, 2 250 

kronor till vice ordförande och 2 000 kronor till övriga röstmottagare. Samma 

arvode som utgår till ordförande i ett valdistrikt ska utgå till representanter från 

valnämnden som tjänstgör på valnämndens kansli under valdagen.  

Arvode på 120 kronor per person och timme ska utgå till de röstmottagare som 

tar emot förtidsröster. Arvode ska utbetalas för den tid som förtidsröstningen 

pågår samt en extra halvtimme för iordningställande av röstningslokal.  

Arvode på 120 kronor per person och timme ska utgå till de röstmottagare som 

tar emot institutionsröster. Utöver arvodet ska en timmes extra arvode utbetalas 

för transporttid och iordningställande av institutionsröstningslokal.  

Röstmottagare får ersättningar i övrigt enligt gällande arvodesreglemente.  

7 Ersättningar 
Den som kallat till sammanträde eller annan förrättning där sekreterare inte 

närvarar skall styrka deltagandet vid och syftet med sammankomsten för att 

arvoden och kompensation för förlorade inkomster/ersättningar skall kunna 

utgå.  

Yrkande om kompensation för förlorad arbetsinkomst, förlorad sjukpenning, 

arbetslöshetsersättning, förlorad semesterförmån, resekostnader, 

barntillsynskostnader, vård av funktionsnedsatt eller svårt sjuk, 

funktionsnedsatt förtroendevald och för övriga kostnader ska framställas senast 

3 månader efter dagen för det sammanträde eller den förrättning till vilken 

förlusten hänför sig.  

Kommenterad [SG2]: T.ex. 400 kr för nämnd 400 kr för 
utbildning med KS men sen inget för en tredje grej med t.ex. KF 
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Inkommer begäran enligt ovan ett år efter att sammanträde hållits, betalas 

arvoden och kompensationer endast ut om kommunstyrelsen så beslutar. 

 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
Förtroendevald, med annan arbetsgivare än kommunen, som deltar i 

sammankomst som ger rätt till sammanträdesarvode har rätt till ersättning för 

förlorad arbetsinkomst. Intyg från arbetsgivaren om förlorad arbetsinkomst ska 

lämnas till kommunen på särskild blankett. 

Detta förfarande gäller också om den förtroendevalde denna dag har haft 

semester, kompledigt eller skulle arbeta natt. 

För förtroendevald som har Degerfors kommun som arbetsgivare, gäller 

samma regler som ovan. Löneavdelningen lämnar intyg om förlorad 

arbetsinkomst på särskild blankett. 

Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst har förlorats, men inte till vilket 

belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast 

fastställda sjukpenningen för dag, enligt följande: 

Sjukpenningersättning från Försäkringskassan från 15:e dagen     

(årsinkomsten x 110 %) 

               365  

Timlön: resultatet ovan genom 12 genom 165. 

Förtroendevald som får ersättning från a-kassa ska lämna intyg på särskild 

blankett om förlorad ersättning från a-kassan.  

Förtroendevald som är egen företagare får ersättning för förlorad arbetsinkomst 

grundad på den senaste taxerade inkomsten. Om årets taxering visar sig vara 

högre än den taxerade inkomst som legat till grund för förlorad arbetsinkomst 

kommer mellanskillnaden att betalas ut. 

 Reseersättning 
Kilometerersättning utgår till förtroendevalda som har 3 km eller mer från 

hemmet/arbetsplatsen till sammanträdeslokalen eller lokalen för en 

kurs/konferens. Ersättning utgår för resa tur och retur med egen bil. 

Arbetsresor som oavsett sammanträdet eller förrättningen ändå skulle ha 

företagits ersätts inte. 

Resa med kollektivt färdmedel ersätts enligt samma regelverk som för resa med 

egen bil. Kvitto på resans kostnad ska bifogas ansökan om ersättning. 

En särskild blankett finns för ansökan om reseersättning. 

Reseersättningen följer de kommunanställdas avtal. 

 Färdtidsersättning 
Förtroendevald som är berättigad till sammanträdesarvode är också berättigad 

till färdtidsersättning. Ersättningen utgår för restiden vid resa längre än 50 km 

förrättning för vilken det utgår sammanträdesarvode, t.ex. kurser, konferenser 

och studiebesök. 
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Färdtidsersättning utgår med samma summa som för anställda i kommunen. 

 Ersättning för kostnader för barntillsyn 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 

förtroendevaldes familj. Barnet ska inte hunnit fylla 12 år under kalenderåret. 

Ersättning utbetalas med högst 150 kr/dag. Förtroendevald ska kunna styrka 

sina kostnader. 

Ersättning betalas inte ut för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller 

annan närstående. Ersättning utgår inte för tid då barn vistas i den kommunala 

barnomsorgen. 

 Ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds 
särskilda kostnader 

Ersättning betalas för särskilda kostnader som uppkommit till följd av 

deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som ersätts på annat sätt. 

Ersättningen gäller kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 

uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas med högst 300 

kr/dag. Förtroendevald ska kunna styrka sina kostnader. 

 Ersättning för förlorade pensionsförmåner 
Ersättning för förlorad pensionsförmån ska utgå enligt bestämmelserna i 

dokumentet ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL)” med tillhörande tillämpningsföreskrifter. 

 Ersättning för förlorad semesterförmån 
Förtroendevald som kan styrka förlorad semesterförmån har rätt till ersättning 

med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Beloppet ska vara 

verifierat av arbetsgivaren. Löneavdrag för tjänstledighet medför inte alltid 

bortfall av semesterförmåner. En förtroendevald som vill begära kompensation 

för förlorad semesterförmån, måste därför genom ett arbetsgivarintyg kunna 

visa att semesterlön har förlorats och hur stor förlusten är. Detta sker lämpligen 

vid intjänandeårets slut genom att ansökan om kompensation och 

arbetsgivarintyg lämnas till nämndens sekreterare. 

 Övriga kostnader  
För andra utgifter utgår kompensation om den förtroendevalde kan styrka 

särskilda skäl för dem. Fråga om kompensation enligt denna paragraf prövas i 

varje enskilt fall av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 Borgerliga vigselförrättare 
Arvodet till de borgerliga vigselförrättarna ska vara ett grundarvode per vigsel. 

Inga andra ersättningar ska utgå från Degerfors kommun i samband med vigsel. 

Arvodet till de borgerliga vigselförrättarna begränsas till att betalas ut maximalt 

52 gånger per år och person.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Uppdragsbeskrivningar 
Denna överenskommelse syftar till att förtydliga för medborgare och 

förtroendevalda vilka uppgifter och mandat som ingår i majoritetens och 

oppositionens förtroendeposter. Innan en förtroendevald tar på sig ett nytt 

uppdrag ska personen veta vad åtagandet innebär.  

Utgångspunkten är att skapa en bred parlamentarisk förankring i 

kommunstyrelsens arbete. Det är således viktigt att både majoritet och 

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

oenighet råder gäller sedvanliga demokratiska rutiner och kommunallagen för 

att fastställa beslut. 

Kommunalråd och oppositionsråd 
Vidare kommer benämningen kommunalråd både innefatta majoritetens och 

oppositionens kommunalrådsroller. 

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

av ordförandeskapet enligt kommunallagen samt kommunstyrelsens reglemente 

och delegeringsordning. 

Denna överenskommelse gäller sådant som inte regleras i annan lag eller 

författning. 

Kommunallrådsrollen 
Kommunstyrelsen fullgör ett uppdrag från kommunfullmäktige. Alla ledamöter 

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

verksamheterna tillika nämnderna. 

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

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

huvudsak ansvar för den styrande majoritetens förutsättningar. På samma sätt 

har oppositionens kommunalråd ansvar för den samlade oppositionens 

förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. 

Kommunalråden har ett huvudansvar för beredningen av kommunens budget 

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

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

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

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

i den strategiska inriktningen. 

Kommunalråden ansvarar för bilaterala kontakter. De företräder kommunen i 

överläggningar och förhandlingar med till exempel andra kommuner, 

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

Kommunalråden ansvarar för den politiska ledningen och styrningen. Detta 

innebär att med hjälp av förvaltningen initiera och ta fram nödvändiga 

styrdokument. Detta innebär också att hantera ärenden där kommunen är 

avtalspart och avsaknaden av kommunala styrdokument eller lagar gör att 

tjänstemännen inte kan fullgöra handläggningen. 
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Det åligger även kommunalråden att planera sitt arbete så att beslut kan fattas i 

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

enligt fastställd delgeringsordning. 

Kommunalråden förväntas företräda och representera kommunen (inte bara 

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

som utåt mot medborgare och media. 

Kommunalråden förväntas delta på kommunalrådsberedning och 

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

på kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi 

och kommunstyrelsen.  

Kommunalråden förväntas befinna sig på sin arbetsplats under kontorstid i 

största, möjligaste mån för att vara ”tillgängliga för förvaltningen”. 

Kommunalråd förväntas prioritera sitt uppdrag för Degerfors kommun och ha 

detta uppdrag som sitt primära förtroendeuppdrag.  

Ordförande i nämnd och bolag 
Utöver vad som regleras i lag och reglemente ska ordföranden; 

 Ansvara för en effektiv och god ärendehantering. 

 Ansvara för en effektiv myndighetsutövning samt tillhandahålla beslut 

och riktlinjer som krävs för organet och dess förvaltnings uppdrag. 

 Ha god kunskap om förvaltningens och nämndens/styrelsens arbete 

och uppdrag samt informera ledamöterna om detta. 

 Ha god kunskap eller inhämta kunskap om de lagar och övergripande 

styrdokument som reglerar myndigheten. 

 Ansvara för goda och demokratiska sammanträden med effektiv 

sammanträdesteknik. 

 Motarbeta härskartekniker och skapa ett gott samarbetsklimat mellan 

nämndsledamöterna 

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

 Skapa ett gott samarbetsklimat mellan nämnd och förvaltning  

 Ha god kännedom om nämnds- och styrelsearbetet samt de 

arbetsordningar m.m. som reglerar arbetet och sammanträdena för 

respektive organ samt informera ledamöterna om detta. 

 Företräda nämnden och verksamheten såväl inåt mot de anställda och 

brukarna som utåt mot medborgare och media. 

 Delta i möten med andra samverkande nämnder, organisationer och 

myndigheter. 

Vice ordförande 
 Vice ordförande ska följa ordförandens arbete för att snabbt och utan 

svårigheter kunna ersätta ordförande i alla dess uppgifter.  



Degerfors kommun 
Datum 

2018-06-05 
      

KS 241-2016 
Sida 

11(13) 
 

Arvodesreglemente 

 Vara insatt i ordförandens ordinarie uppgifter och aktuella ärenden. 

 Ersätta ordförande vid sjukdom och frånvaro. 

Kommunfullmäktiges ordförande 
Det åligger kommunfullmäktiges ordförande att närmast under 

kommunfullmäktige ha uppsikt över den kommunala politiska organisationen.  

Med uppmärksamhet följa frågor som har betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen och ta initiativ i dessa frågor. 

Representera kommunen vid sammanträffanden med myndigheter, 

konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunen bestämt 

annat. 

Representera kommunen vid exempelvis jubileum. 

Ordföranden svarar för kallelse och föredragningslista utfärdas till 

sammanträdena, samt bestämmer i vilken utsträckning handlingarna som tillhör 

ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. 

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

kommunfullmäktige utsedda beredningar. 

Initiera och delta på möten med kommunens revisorer 

Kommunstyrelsens ordförande 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att närmast under kommunstyrelsen 

ha uppsikt över kommunens hela verksamhet. 

Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 

frågor. 

Representera kommunstyrelsen vid sammanträffanden med myndigheter, 

konferenser, sammanträden och andra tillfällen om inte kommunstyrelsens 

bestämt annat i ett särskilt fall. 

Ordförande i kommunstyrelsen är tillika ordförande för kommunstyrelsens 
arbetsutskott och däri ingår jour gällande den kommunala krisberedskapen.    
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Bilaga 2 – Fasta arvoden 
Ersättningsnivåerna i tabellen nedan gäller från och med 2018-01-01, med en 

årlig uppräkning för nästkommande år med den genomsnittliga löneökningen 

för anställda i kommunen (under innevarande år). Uppräkningen ska fastställas 

av kommunstyrelsen. 

Uppdrag Kronor/månad Kommentar 
Kommunfullmäktiges ordf. 
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf. 
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf. 

2 409 
1 204 
602 

 

   
Kommunstyrelsens ordf. 
Kommunstyrelsens vice ordf. 

2 956 
1 478 

 

   
Socialnämndens ordf. 
Socialnämndens vice ordf. 

2 409 
1 204 

 

   
Kultur- och utbildningsnämndens 
ordf. 
Kultur- och utbildningsnämndens 
vice ordf. 

2 409 
 
1 204 

 

   
Servicenämndens ordf. 
Servicenämndens vice ordf. 

1 806 
931 

 

   
Bygg- och miljönämndens ordf. 
Bygg- och miljönämndens vice ordf. 

1 806 
931 

 

   
Valnämndens ordförande 602 Arvode ska utgå under 

perioden 12 månader 
innan till 6 månader efter 
valdagen 

   
Kommunfullmäktiges valberednings 
ordf. 

602  

   
Folkhälsonämnden vice ordf.  931  
   
Gymnasienämnden vice ordf. 1 204  
   
Revisorernas ordf. 2 409  
Revisorerna (4 st) 1 806  
   
Degerforsbolagens ordf. 
Degerforsbolagens vice ordf. 

1 204 
602 

 

Degerforsbyggens ordf. 
Degeforsbyggens vice ordf. 

1 806 
931 

 

Degerfors Energis ordf. 
Degerfors Energis vice ordf. 

1 806 
931 

 

Degerfors Industrihus ordf. 
Degerfors Industrihus vice ordf. 

1 204 
602 

 

   
Lekmannarevisorer 
Degerforsbolagen (2 st) 

328  

Lekmannarevisorer 
Degerforsbyggen (2 st) 

602  
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Lekmannarevisorer Degerfors Energi 
(2 st) 

602  

Lekmannarevisorer Degerfors 
Industrihus (2 st) 

328  

 

Gruppledararvode 1 000 Fr.o.m. 2019-01-01 
Sammanträdesarvode 0-4 h 412 kr Fr.o.m. 2018-04-01 
Sammanträdesarvode över 4 h 103 kr per 

påbörjad timme 
Fr.o.m. 2018-04-01 

Kommunstyrelsens ordförande 50 825 
(40 660 0,8 ssg) 

1,0 ssg 2018-01-01 

Kommunalråd 33 036 0,65 ssg 
Oppositionsråd 19 770 0,4 ssg 
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 Kommunstyrelsen 

 

Kostnadsjämförelse politisk organisation 

Kostnad nuvarande 2017 

Då det inte går att veta vilka ledamöter som blir invalda och vilka eventuella 

lönekostnader dessa har så har kostnaderna för sammanträdesarvoden och 

ersättning för förlorad arbetsinkomst inkl. pension lagts amman och sedan 

delats på antalet ledamöter för att få en snittkostnad per ledamot. 

Vad Kostnad 

per år 

Kostnad per 

ledamot/deltagare 

Kommunstyrelsen 148 452 9 897 

(11 ledamöter och 

fyra insynsplatser)  

Sammanträdesarvoden 82 900  

Ersättning förlorad arbetsinkomst (inkl. 

pension) 

65 552  

Kultur- och utbildningsnämnden 71 733 6 521 

Sammanträdesarvoden 48 000  

Ersättning förlorad arbetsinkomst 23 733  

Socialnämnden (har två utskott, arbetsutskott 
och socialutskott, samt socialjour) 

92 846 8 441 

Sammanträdesarvoden 65 500  

Ersättning förlorad arbetsinkomst 27 346  

Bygg- och miljönämnden 46 783 5 198 

Sammanträdesarvoden 42 000  

Ersättning förlorad arbetsinkomst 4 783  

Vice ordförande gymnasienämnden 10 836  
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Vice ordförande folkhälsonämnden 14 016  

Summa 384 666  

Kostnader för ny organisation 

Kostnad per ledamot multipliceras här med antalet föreslagna ledamöter. För 

kommunstyrelsens del är det 11 ledamöter, för kultur- och utbildningsnämnden 

samt socialnämnden är det nio ledamöter per nämnd och för bygg- och miljö är 

det sju ledamöter.  

Vad Kostnad per år 

Gruppledare* 48 000 

Kommunstyrelsen  108 867 

Kultur- och utbildningsnämnden 58 689 

Socialnämnden 75 969 

Bygg- och miljönämnden 36 386 

Vice ordförande gymnasienämnden 28 044 

Vice ordförande folkhälsonämnden 21 036 

Summa 376 991 

*beräkningen bygger på nuvarande mandatfördelning där det finns sju partier i 

fullmäktige och tre partier har kommunal-/oppositionsråd.  

Kostnader för Socialdemokraternas förslag 

Vad Kostnad per år 

Insynsplatser/kommunstyrelsen 148 452 

Kultur- och utbildningsnämnden 71 733 

Socialnämnden 92 846 

Bygg- och miljönämnden 46 783 

Vice ordförande gymnasienämnden 28 044 

Vice ordförande folkhälsonämnden 28 044 

Summa 415 902 

Insynsplatser i regionen 

Karlskoga har insynsplatser, vilket har diskuterats att tas bort då det upplevs 

som att en med dem frångår det faktiska valresultatet. 

Filipstad har inga insynsplatser. I budgetberedningsprocessen (där 

kommunstyrelsens arbetsutskott är beslutande) får partier i fullmäktige men 

som ej har plats i kommunstyrelsen närvara, yttra sig och får ersättning. 
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Lindesberg har inga insynsplatser. 

Lekeberg har inga insynsplatser. 

Askersund har inga insynsplatser. 

Region Örebro län har inga insynsplatser. 

Örebro kommun har inga insynsplatser men kommunalråd som ej sitter i 

kommunstyrelsen har rätt att närvara. 

Kumla har inga insynsplatser. 

Nora har insynsplatser (samma regler som Degerfors). 

Hällefors har men kommer ändras till nästa mandatperiod. 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 
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§ 93 Dnr 00241-2016  

Utredning av den politiska organisationen, antal råd, 
tid för råd och uppdragets innehåll 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras för att kostnadskonsekvenserna av S förslag ska utredas 
och jämföras med nya förslaget och nuvarande organisation.    

Sammanfattning av ärendet 
Den politiska organisationen har utretts under 2017. Olika alternativ och förslag 
har varit ute på remiss under sommaren 2017. Svar inkom från 
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet.  

De beslut som föreslås bygger på att det i remissvaren finns en politisk 
majoritet bakom förslagen.   

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Uppdragsbeskrivningarna fastställs enligt bilagan. 

2. Den totala rådstiden kvarstår på maximalt 2,9 ssg. Hur majoritet och 
opposition fördelar tiden mellan sig samt inom respektive gruppering 
beslutas efter allmänna val hållits.  

3. Arvodet för vice ordförande i folkhälsonämndens höjs till samma 
arvode som ordförande för bygg- och miljönämnden och 
servicenämnden.  

4. Arvodet för vice ordförande i gymnasienämnden höjs till samma arvode 
som ordförande för socialnämnden och kultur- och 
utbildningsnämnden. 

5. Insynsplatserna i kommunstyrelsen avskaffas. Varje parti med besatta 
mandat i kommunfullmäktige som inte har rådsfunktion får utse en 
gruppledare. Gruppledarens uppdrag fastställs enligt bilagan. Arvodet 
för gruppledaren är 1 000 kr/månad från och med 2019-01-01. 
Gruppledarsystemet ska utvärderas senast under 2021.  

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

7. Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden minskar från 11 till 
nio ledamöter och från 11 till nio ersättare i respektive nämnd. 

8. Tjänstepersoner (Vd:ar eller andra anställda) ingår ej längre som 
röstande ledamöter eller ersättare i bolagsstyrelserna.  

9. Arvodesreglementet fastställs och gäller från och med 2019-01-01. 
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Yrkanden 

Muris Beslagic (S) yrkar: 

1. Återremiss på uppdragsbeskrivningarna så det arbetas om utifrån 
punkterna i yrkandet. 

2. Den totala rådstiden för majoriteten är 2,0 ssg. Den totala 
oppositionsrådstiden är 0,9 ssg. Fördelningen sker efter valet 2018. 

3. Arvodet för vice ordförande i folkhälsonämnden höjs till samma arvode 
som ordförande i socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden.  

4. Arvodet för vice ordförande i gymnasienämnden höjs till samma arvode 
som ordförande i socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden. 

5. Insynsplatserna ska vara kvar som de är idag, inga gruppledare  

6. Antalet ledamöter i bygg- och miljönämnden ska inte ändras 

7. Antalet ledamöter i socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden 
ska inte ändras 

8. Bifall arbetsutskottets förslag om att tjänstepersoner (Vd:ar eller andra 
anställda) inte längre ska som röstande ledamöter eller ersättare i 
bolagsstyrelserna.  

9. Återremiss på arvodesreglementet så det arbetas om utifrån punkterna i 
yrkandet. 

Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till Muris Beslagics (S) yrkande. 

Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet ska återremitteras för att 
kostnadskonsekvenserna av Muris Beslagic (S) förslag ska utredas och jämföras 
med nya förslaget och nuvarande organisation.  

Beslutsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels ett om återremiss 
och dels Muris Beslagic (S) förslag till beslut.  

Ordföranden meddelar att frågan om återremiss ska avgöras först och frågar 
kommunstyrelsen om de vill bifalla eller avslå yrkandet.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet om återremiss.  

Omröstning begärs och verkställs, se nedan. 

Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsordning:  

Ja-röst för att ärendet ska återremitteras. Nej-röst för att ärendet ska avgöras 
idag.  

Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att återremittera 
ärendet.  

Namn  Ja Nej Avstår 

Peter Pedersen (V) X   

Anita Bohlin-Neuman (V) X   

Kim Bäckström (V) X   
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Anneli Mylly (V) X   

Jan Ask (V) X   

Gertowe Thörnros (V) X   

Muris Beslagic (S)  X  

Lennart Johansson (S)  X  

Patrik Renberg (S)  X  

Carina Sätterman (S)  X  

Birgitta Höijer (C)  X  

Summa 6 5 0 

Reservation 
Muris Beslagic (S), Patrik Renebrg (S), Lennart Johansson (S), Carina Sätterman 
(S) och Birgitta Höijer (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Muris 
Beslagic (S) yrkande.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2018-04-23 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-13 

Förslag på nytt arvodesreglemente, 2018-04-13 

Remissvar från Sverigedemokraterna, 2017-09-04 

Remissvar från Vänsterpartiet, 2017-09-22 

Remissvar från Miljöpartiet, 2017-09-25 

Remissvar från Socialdemokraterna, 2017-09-29 

Remissvar från Kristdemokraterna, 2017-09-30     

Skickas till 

Kommunsekreterare  
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Utredning av den politiska organisationen, antal råd, 
tid för råd och uppdragets innehåll 

Förslag till beslut 
1. Uppdragsbeskrivningarna fastställs enligt bilagan. 

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

opposition fördelar tiden mellan sig samt inom respektive gruppering 

beslutas efter allmänna val hållits.  

3. Arvodet för vice ordförande i folkhälsonämndens höjs till samma 

arvode som ordförande för bygg- och miljönämnden och 

servicenämnden.  

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

som ordförande för socialnämnden och kultur- och 

utbildningsnämnden. 

5. Insynsplatserna i kommunstyrelsen avskaffas. Varje parti med besatta 

mandat i kommunfullmäktige som inte har rådsfunktion får utse en 

gruppledare. Gruppledarens uppdrag fastställs enligt bilagan. Arvodet 

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

Gruppledarsystemet ska utvärderas senast under 2021.  

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

sju ersättare. 

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

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

8. Tjänstepersoner (Vd:ar eller andra anställda) ingår ej längre som 

röstande ledamöter eller ersättare i bolagsstyrelserna.  

9. Arvodesreglementet fastställs och gäller från och med 2019-01-01.   
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Sammanfattning av ärendet 
Den politiska organisationen har utretts under 2017. Olika alternativ och förslag 
har varit ute på remiss under sommaren 2017. Svar inkom från 
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet.  

De beslut som föreslås bygger på att det i remissvaren finns en politisk 
majoritet bakom förslagen.   

Ärendet 

Rådsorganisation 

Nuvarande politisk organisation av råden kvarstår. Det finns medel 
motsvarande 2,9 ssg. De fördelas i dag med 2,1 till majoriteten och 0,8 till 
oppositionen. Fördelningen av tiden mellan opposition och majoritet och inom 
respektive grupp är föremål för förhandlingar mellan partierna efter allmänna 
val hållits. Exakt hur fördelningen blir efter valet 2018 beror på hur 
mandatfördelningen blir och hur partierna kommer överens om att eventuellt 
samarbeta. Oppositionsråd(-et/-en) ska emellertid väljas ur den 
partisammanslutning eller parti som utgör den största oppositionen i 
kommunfullmäktige. 

Uppdragsbeskrivningar för rollerna som råd, ordförande och vice ordförande 
fastställs.  

Gruppledare 

Varje parti har rätt att utse en ledamot i kommunfullmäktige till gruppledare. 
Gruppledarsystemet ersätter insynsplatserna i kommunstyrelsen. Gruppledarens 
ansvar framgår av beskrivningen nedan. Arvode som gruppledare utbetalas inte 
till parti som har rådsfunktion då uppgifterna som åligger gruppledaren också 
åligger råd. Arvode för respektive gruppledare fastställs till 1 000 kr/månad.  

Informationsinhämtning och insyn i kommunens verksamhet för de partier 
som inte av egen kraft får platser i nämnder eller styrelser kan ske på flera sätt. 
Större partier kan överlåta t.ex. ersättarplatser. Gruppledarna kan, om nämnder 
eller styrelser så beslutar, ges närvarorätt på sammanträden. Dock utan att extra 
arvoden eller ersättningar utgår. Det åligger gruppledarna att vara aktiva i sin 
informationsinhämtning. De kan bjuda in ansvariga tjänstemän till 
informationsmöten med partigrupper och lägga motioner i 
kommunfullmäktige. 

Fasta arvoden 

I inkomna remissvar finns det en majoritet för att höja arvodesnivåerna för vice 
ordföranden i de gemensamma nämnderna, folkhälsonämnden och 
gymnasienämnden. Folkhälsonämndens vice ordförande föreslås få samma 
arvode som bygg- och miljönämnden och servicenämnden har. 
Gymnasienämnden föreslås få samma arvode som ordförande för 
socialnämnden och kultur- och utbildningsnämndens ordförande. Detta då vice 
ordförande för de gemensamma nämnderna har ett ansvar för samordning och 
förankring av beslut och information om verksamheten till Degerfors kommun 
som andra vice ordföranden inte har och uppdragets ansvar därför mer liknar 
ordförandeuppdraget. 
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Nämndernas storlek 

Bygg- och miljönämnden minskar ner från nio till sju ledamöter och från nio till 
sju ersättare. Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden minskar från 
11 till nio ledamöter och från 11 till nio ersättare. Minskningen av antalet 
ledamöter finansierar delvis gruppledararvodena och de höjda 
sammanträdesarvoden och fasta arvodena. 

Bolagsstyrelserna 

För närvarande ingår respektive bolags VD som ledamot i bolagets styrelse. Då 
den ledande tjänstepersonen (kommunchefen är VD för moderbolaget 
Degerforsbolagen AB) inte får inneha förtroendeuppdrag och det inte heller är 
kutym att Vd:ar har rösträtt i kommunala bolagsstyrelser föreslås en enhetlig 
tillämpning i hela bolagskoncernen. Precis som förvaltningschefer ska Vd:ar 
och andra tjänstepersoner kunna närvara och yttra sig på styrelsemötena. 
Rösträtt bör de emellertid endast inneha om de valts av partierna som 
förtroendevalda för ett parti.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-13 

Förslag på nytt arvodesreglemente, 2018-04-13 

Remissvar från Sverigedemokraterna, 2017-09-04 

Remissvar från Vänsterpartiet, 2017-09-22 

Remissvar från Miljöpartiet, 2017-09-25 

Remissvar från Socialdemokraterna, 2017-09-29 

Remissvar från Kristdemokraterna, 2017-09-30     
  

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
 



  KS 241-2016/11 
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Degerfors 2017 09 30                               

 

Yttrande från Kristdemokraternas partiavdelning i Degerfors 

avseende politisk organisation 

 

Denna utredning ska enligt uppgift vara en reaktion på ett 

missförstånd på en motion från S om arvodering. Dock måste 

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

förpassats till papperskorgen. Nog om detta. 

Vi inom Kristdemokraterna anser att alternativ ett är det mest 

fördelaktiga. Men då gäller det att alla politiska partier 

följer spelreglerna och inte som vid denna mandatperiods 

början då majoriteten var med och röstade in moderaternas 

kandidat till oppositionsråd. Väldigt bra för majoriteten 

således. Dåligt för oppositionen. Därför var det väldigt 

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

Annars kanske det kunde en mp:are eller vänsterpartist 

innehaft även denna position. 

Som oppositionsparti saknar vi möjligheten att få vårt 

yttrande tillfört protokollet i kommunstyrelsen (ks). Har vi 

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

om nu inte något annat parti vill framföra våra tankar som 

sitt eget yttrande. Som hänvisning till denna inskränkning 

påtalas det att kommunallagen ej medger detta men har det 

fungerat tidigare så varför inte nu. Dock blir väl protokollen 

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

väljas ur den partisammanslutning eller parti som utgör den 

största oppositionen i kommunfullmäktige (kf). Detta borde 

förtydligas mer. 

Tanken med detta måste väl vara att alla partier/koalitioner 

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

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

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

alliansen eller liknande. Vem ska då företräda vem? 

Oppositionspolitik javisst men alla partier har ju sina 

olikheter.  

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

inför nästa val beroende på dess utgång. Hursomhelst behöver 

alla partier få sin röst hörd och få ärenden förberedda med 

mera. Denna möjlighet finns ju inte nu.  

Eller kan någon opartisk tjänsteperson ombesörja detta? 

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

annars en extra utökning. 

En befogad undran är om gruppledarna i förslag två utesluter 

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

handlingarna om detta. Får dessa personer närvara på dessa 

sammanträden i ks? 

Att minska nämnderna storlek är inget vi förespråkar. Det är 

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

Minskningen i detta fall verkar bara öka maktkoncentrationen. 

Sedan är det ingen större besparing kontra 

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

eftersom det fungerar bra.  

I skriftens inledning står det att inga förändringar skett 

sedan 2002, vid ingången av denna mandatperiod trädde de nya 

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

alla ledamöters delaktighet ökat?  Knappast. 

Arbetsbeskrivningarna är annars väl utförda. Men ett tillägg 

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

som ett exempel. Detta borde mer förtydligas i skrift. 

Sammanfattningsvis vill vi som oppositionsparti kunna påverka 

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

inskränkningar och mer neddragningar i yttrandefriheten samt 

rådstiden!  

 

För Kristdemokraternas partiavdelning i Degerfors 

 

Jan Johansson  Partiavdelningsordförande 
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POLITISK ORGANISATION - svarsskrivelse 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

saknas ett tredje alternativ som vi därför presenterar nedan. 

 

För Socialdemokraterna i Degerfors kommun, Kommunstyrelsegruppen. 

 

 

ALTERNATIV 1 

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

införstådda med detsamma. 

 

 

ALTERNATIV 2 

 

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

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

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

vara KSO 1,0 ssg.  

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

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

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

kommunens bästa. Detta är vår grundläggande ståndpunkt.  

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

anser dock att gruppledare skall vara ordinarie ledamot i KF. 

 

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

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

 

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

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

insats våra fritidspolitiker gör för kommunen och dess invånare.  

Dessa bör därför räknas upp och harmoniseras med arvodesnivåerna inom Karlskoga 

kommun. 

 

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

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

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

viktigt att behålla en mandatbalans efter röstetal. 

 

 

ALTERNATIV 3 

 

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

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

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

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

penetrera. 

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

förändring av det politiska arbetet. 

 

Vi föreslår att: 

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

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

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

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

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

betydande kostnadsminskning för kommunen även om arvodena skulle komma att räknas 

upp avsevärt. 

 

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

synpunkter inräknade, även omfattas av ALTERNATIV 3. 

 

 

DEGERFORS DEN 29 SEPTEMBER 2017 



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

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

 

Från 

 MP HAR VI FÖLJANDE SYNPUNKTER 

 

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

3 råd och 2 i opp. 

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

ordförande eller vice. 

Antal medlemmar i nämnderna bör reduceras som föreslagits. 

Servisnämnd bör kvarstå med 7 medlemmar.  

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

FHN är speciellt tung 

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

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

styrelsemedlemmar. 

Hälsningar 

Björn Nordenhaag 

Ordförande  

Miljöpartiet de gröna i Degerfors 

 

 

 

 
Skickat från Samsung Tablet. 

 

 

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

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

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

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

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

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

Rubrik: SV: Remiss om politisk organisation  

 
Hej! 

 

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

 

Vänligen 

/Susanna 

 

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

Från: Susanna Göransdotter  

Skickat: den 16 juni 2017 14:56 

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

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

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

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

Ämne: Remiss om politisk organisation 

 

Hej! 

 

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

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

 

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

 

Trevlig helg! 

 

/Susanna 

________________________________________ 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 

2. Kansliavdelningen 

Degerfors kommun, 693 80 Degerfors 

Tel: 0586-481 85  

E-post: susanna.goransdotter@degerfors.se 

Internet: www.degerfors.se 
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Vänsterpartiet Degerfors svar på utsänd remiss ”Politisk organisation” 

 

Olika alternativ: 

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

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

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

ordförande fastställas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intressekonflikter med andra uppdrag. 

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

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

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

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

förslag i kommunfullmäktige. 

 

Sammanträdesarvoden: 

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

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

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

idag gäller för råden. 

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

 

Fasta arvoden: 

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

respektive nämnd.(?) Folkhälsonämndens vice ordf. föreslås få samma arvode som ordf. (?) i Bygg- 
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och miljönämnden och Servicenämnden har. Gymnasienämndens vice ordf (?) föreslås få samma 

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

Vänsterpartiets svar: Vi tillstyrker förslaget. 

Dessutom bör övervägas att uppgradera arvodet för kommunfullmäktiges ordförande. 

 

Nämndernas storlek: 

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

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

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

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

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

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

möjliggör initiativ från fler partier. 

 

Arvoden för bolagsuppdrag: 

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

uppdragen som kommunal- och oppositionsråd. 

Vänsterpartiets svar: Vi anser att nuvarande system kvarstår. 

 



1

Susanna Göransdotter

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-04 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 00098-2018  

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

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 
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 

5 125 kr/ år  7 176 kr/ år 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

2130701, kubikmeterpriset har inte höjts sedan 2009. 

Protokollsanteckning 
Muris Beslagic (S) lämnar följande protokollsanteckning 

”Det vore önskvärt om VA-taxan kunde räknas upp med ett mer jämnt intervall 
så inte en så stor höjning behövde ske på en gång, när taxan varit oförändrad i 
drygt nio år.”  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2018-05-21 

Servicenämnden § 25/2018-04-05 

 

 



 
 Servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-05 
 

 

                       KS 98-2018/1  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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 
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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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§ 114 Dnr 00097-2018  

Antagande av Biblioteksplan för Degerfors kommun 

Kommunstyrelsens 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2018-05-21 

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

Förslag på ny biblioteksplan, 2018-03-15 
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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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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). 

  



Degerfors kommun 
Datum 

2018-03-15 
Diarienummer 

KUN 22-2018 
Sida 

13(15) 

 

Biblioteksplan 

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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§ 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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§ 113 Dnr 00096-2018  

Antagande av reviderad kravpolicy för Degerfors 
kommun 

Kommunstyrelsens 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2018-05-21 

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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§ 86 Dnr 00031-2018  

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget finns det fyra obesvarade motioner och sex obesvarade 
medborgarförslag.  

En instruktion och rutin om hur förvaltningen ska svara på motioner och 
medborgarförslag har tagits fram och skickats ut till ansvariga handläggare. Det 
har också fattats beslut om att handläggarna ska återkoppla till 
kansliavdelningen när de planerar att inkomma med ett förslag på svar. 
Följsamheten av rutinen har förbättringspotential.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2018-03-26 

Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag, 2018-02-16 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-16  
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Obesvarade motioner och medborgarförslag 

Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig/kommentar 

00230-2017  2017-11-07 Höijer Birgitta (C) 
Johansson Jan (KD) 

Motion: Möjliggör simundervisning för alla skolelever i årskurserna 3-6 Kultur- och 
utbildningsnämnden 
Anna-Lena Sandell 

00253-2016  2016-12-19 Johansson Jan (KD)  
Höijer Birgitta (C) 

Motion: Trafiksäkerhet för små och stora Mårten Persson 

00016-2018 2018-01-23 Nordenhaag Björn (MP) Motion: Medborgardialog införs enligt SKLs modell i Degerfors kommun Kommunstyrelsen 

00278-2017 2017-12-18 Andersén Peter (SD) Motion: Inför förbud mot organiserat tiggeri i den lokala ordningsstadgan Kommunstyrelsen  

00018-2018 2018-01-26 Markusson Katarina Medborgarförslag: Gatunamn som berättar om vår bygd Bygg- och 
miljönämnden 

00267-2017  2017-12-07 Karlsson Mikael Medborgarförslag: Anlägg en ny idrottshall med fullstor plan för inomhussporter i 
Degerfors tätort 

Max Tolf 
Anders Luthman 

00206-2017  2017-10-02 Björndal Göran Medborgarförslag: Gångvägen vid Vintermyren bör göras säker för 
funktionshindrade 

Servicenämnden 
Anders Luthman 

00200-2017  2017-09-22 Erlandsson Malin Medborgarförslag: Att alla blivande och nyblivna föräldrar i Degerfors sak 
erbjudas ICDP- utbildning steg 1 

Kultur- och 
utbildningsnämnden 
Anna-Lena Sandell 
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Nummer Datum Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig/kommentar 

00116-2017  2017-05-17 Saad Maria 
Saad Yasmine 

Medborgarförslag: Omprövning av beslut rivning av Svartå Hyttpipa Servicenämnden 
Anders Luthman 

00246-2016  2016-12-06 Dahlin Leif  Medborgarförslag: Utökad vändplatsyta på Björndalsgatan i Degerfors  Mårten Persson, 
Anders Luthman 

 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 
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Svara på medborgarförslag och motioner 

1 Svara på medborgarförslag och motioner 
Medborgarförslag och motioner ska alltid besvaras skyndsamt. En snabb 

handläggning är av yttersta vikt då medborgarförslag och motioner är 

allmänhetens och politikens medel för att påverka kommunens utveckling. 

1. Tänk på att alltid tolka förslagen generöst och välvilligt. Vad vill 

förslagsställaren uppnå? 

2. Våga avslå när förslaget inte är i linje med målsättningen för 

verksamheten eller för kostsamt. 

3. Skriv lagom mycket. Motivera förslaget till beslut på ett sätt så 

förslagsställaren känner att förslaget bemötts med respekt. 

4. Om förslaget berör flera verksamheter eller förvaltningar ska ansvarig 

handläggare inhämta synpunkter från övriga och väga in dessa i sin 

bedömning. 

Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 4/2017-02-27) att handläggarna, i 

samband med att de blir utsedda som ansvariga för en motion eller ett 

medborgarförslag, ska upprätta och återrapportera till kansliavdelningen, en 

tidsplan för när ärendet ska vara berett och beslutat. Planen ska vara inom den 

ettårsfrist som anges i kommunallagen.       

 

  

•Medborgarförslaget eller motionen inkommer till kommunen

•De anmäls alltid på kommunfullmäktige som beslutar om vem som ska hantera 
frågan

•Motioner ska alltid tillbaka till fullmäktige för slutligt beslut, medborgarförslag får 
beslutas av nämnderna

•Förslaget tillsammans med fullmäktiges beslut skickas till repsektive nämnd och 
ansvarig handläggare

•Ansvarig handläggare skriver ett svar enligt instruktion

•Nämnden beslutar om medborgarförslaget eller yttrar sig över motionen

•Svaret skickas till förslagsställaren
•Svaret skickas till kommunstyrelsen
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Svara på medborgarförslag och motioner 

2 Exempel på svar 

Svar på medborgarförslag: Bygg en vattenpark i Svartå 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då det är för kostsamt med en vattenpark. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag från 2016-08-20 föreslår Anna Gustafsson att Degerfors 

kommun bygger en vattenpark med rutschkanor, bassänger och inom- och 

utomhuspooler i Svartå. Som exempel nämns Gustavsviks äventyrsbad. 

Kostnaden för att bygga vattenrutschkanor i den storlek som förslagsställaren 

önskar skulle uppgå till minst 175 miljoner. Kostnaden överstiger de medel för 

investeringar som finns i kommunens budget. Kostnaden för att driva en sådan 

anläggning beräknas uppgå till 50 miljoner per år. Inträdet till ett sådant bad 

med det kundunderlag som beräknas finnas i Svartå skulle bli orimligt högt. 
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3 Hur ska de besvaras 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde (KS AU § 132/2013-10-21) 

fick ”sekreteraren i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i uppdrag att 

undersöka hur andra kommuner besvarar medborgarförslag och motioner. 

Utredningen ska även belysa hur några andra kommuner gör med politiska 

kommentarer till besluten i protokollen.” 

På kommunstyrelsens sammanträde (KS § 47/2012-03-05) informerade 

kanslichefen om riktlinjer för besvarandet av medborgarförslag och motioner. 

Kommunstyrelsen ställde sig då bakom informationen. Informationen bestod 

av riktlinjer om hur dessa ärenden ska besvaras. Motioner och 

medborgarförslag ska besvaras med bifall, avslag eller att förslaget redan arbetas 

med i kommunen. Delar av motioner eller medborgarförslag kan besvaras på 

olika sätt beroende på hur många förslag som ingår. 

Då fullmäktige har beslutat att samtliga nämnder kan bereda och besluta i 

medborgarförslag är det viktigt att samtliga nämnder och förvaltningar 

informeras om hur politikerna önskar att medborgarförslag besvaras.  

 Riktlinje 
Motioner/medborgarförslag som föreslås bifallas eller avslås i sin helhet ska 

besvaras på följande sätt: 

 Motionen/medborgarförslaget bifalls/avslås i sin helhet. 

Motioner/medborgarförslag som föreslås bifallas eller avslås i vissa delar ska 

besvaras på följande sätt: 

 Motionen/medborgarförslaget bifalls i delar som handlar om … och 

avslås i övriga delar. 

Motioner/medborgarförslag som innehåller förslag som helt eller delvis redan 

är genomförda ska besvaras på följande sätt: 

 Kommunen arbetar redan med/har redan genomfört (eller annan 

lämplig formulering) de delar som handlar om … och 

motionen/medborgarförslaget bifalls/avslås i övriga delar. 

 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-04 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr 00106-2018  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
med anledning av ny kommunallag 

Kommunstyrelsens 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2018-05-21 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-04 

Förslag på ny arbetsordning, 2018-05-04 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige i Degerfors 
kommun 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning, 

gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Med ledamot avses i detta 

dokument även tjänstgörande ersättare. 

Antalet ledamöter 
§ 1  Fullmäktige har 31 ledamöter. Antalet ersättare ska vara hälften av ett 

partis ordinarie antal ledamöter. Dock med beaktande av vallagens 

bestämmelser i 14 kapitlet, § 16 och 17. 

Ordförande och vice ordförande 
§ 2  Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer 

fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en 1:e och en 2:e vice 

ordförande (presidium). Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde 

som hålls före utgången av december. 

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

§ 3  Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har 

varit invald ledamot eller ersättare i fullmäktige längst tid 

(ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den 

äldste av dem vara ålderspresident. 

§ 4  Om någon av ordförandena avgår bör ska fullmäktige snarast utse ny 

ordförande. 

§ 5  Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Tid och plats för sammanträdena 
§ 6  För varje år bestämmer fullmäktige datum och klockslag för 

sammanträdena. 

Det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 

nyvalda fullmäktige första gången i oktober på dag och tid som avgående 

fullmäktige bestämmer. 

§ 7  Extra sammanträde hålls på den tid som ordförande bestämmer efter 

samråd med vice ordförandena. 

En begäran om extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden 

och skall innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas 

på det extra sammanträdet. 

§ 8 Om det föreligger särskilda skäl för det, får fullmäktiges ordförande efter 

samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 

eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen 

eller tiden för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast 
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underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet 

skall snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen 

anslås på kommunens digitala anslagstavla. 

§ 9  Ordföranden beslutar efter samråd med övriga i presidiet om plats för 

sammanträdena. 

  Ordföranden får även besluta om att enstaka sammanträde förläggs till 

annan lokal än den ordinarie lokalen, t.ex. i annan del av kommunen. 

§ 10 Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer – efter samråd med övriga 

presidiet – placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter och andra som 

ska delta ipå fullmäktiges sammanträden. 

§ 11 Fullmäktige bestämmer om annonsering i ortstidning ska genomföras. Om 

så beslutas ska fullmäktige bestämma i vilken utsträckning uppgift om de 

ärenden som skall behandlas som skall införas i ortstidningarna. Om 

särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst sammanträde 

begränsa eller utöka annonseringen i ortstidningarna. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
§ 12 Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 

sammanträdet. Om möjligt ska ordinarie sammanträde avslutas senast kl. 

22.00.  

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla 

fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som 

återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var 

sammanträdet skall fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 

ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon 

kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta 

de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet 

avbryts, om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till sammanträdena 
§ 13 Ordföranden bestämmer när fullmäktige skall behandla ett ärende, om inte 

annat följer av lag. 

§ 14 Kallelse till kommunfullmäktigesammanträde – med uppgift om tid och 

plats för sammanträdet och om de ärenden som skall behandlas 

(föredragningslista) – skall vara åtföljd av tillhörande handlingar i den 

omfattning som fullmäktiges ordförande bestämmer. Sådan fullständig 

kallelse skall sändas till varje ledamot och ersättare i fullmäktige i digital 

form. De ledamöter som så önskar, ska få tillgång till handlingarna i digital 

form. 

Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 

anslutning till sammanträdeslokalen under sammanträdet. 
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Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare 

före eller vid det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av 
ersättare 
§ 15 En ledamot, som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till kommunstyrelsens kansli. 

Partierna kallar sedan in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

§ 16 Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde 

eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 

sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står 

i tur att tjänstgöra. 

§ 17 Det som sagts om ledamot i § 145 och 156 gäller också för ersättare, som 

kallats till tjänstgöring. 

§ 18 Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in 

och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger 

särskilda skäl för det, bör dock inträde ske under pågående handläggning 

av ett ärende. 

Upprop 
§ 19 En uppropslista, som utvisar de ledamöter som tjänstgör, skall finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt 

uppropslistan. 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Ledamot som infinner sig vid sammanträde efter det uppropet avslutas, 

skall anmäla sig hos ordföranden, som tillkännager närvaron och prövar 

om ledamoten får tjänstgöra. 

Ledamot får inte annat än tillfälligtvis lämna ett sammanträde utan att 

anmäla detta till ordföranden. 

Protokolljusterare 
§ 20 Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet 

från sammanträdet. 

Sedan uppropet har förrättas enligt § 189, väljer fullmäktige två ledamöter 

att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet 

och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 
§ 21 Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

kungörelsen. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera 

ärenden. 
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Ordföranden bestämmer när under sammanträdet ett icke annonserat 

ärende ska behandlas. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt för andra än ledamöter 
§ 22 Ordföranden eller en vice ordförande i en nämnd, vars 

verksamhetsområde ett ärende berör, får delta i överläggningen i ärendet. 

Ordföranden i en nämnd eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga, får delta i den överläggning som hålls med anledning av 

svaret. 

Förtroendevald enligt kommunallagens 4 kap 2 § K(kommunalråd eller 

oppositionsråd) som inte är ledamöter i fullmäktige får delta i 

överläggningen och framställa förslag enligt kommunallagen 5 kap 39 §. 

§ 23 Kommunens revisorer och deras sakkunniga får delta i överläggningen när 

fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisionerna och deras sakkunniga får också delta i överläggningen, när 

fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisionernas egen förvaltning. 

§ 24 Kommunfullmäktiges ordförande låter kalla ordförandena och vice 

ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos kommunen för 

att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller vid kallelse av 

utomstående sakkunniga. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken 

utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 

sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

§ 25 Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 

förekommer vid sammanträdena. 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
§ 26 Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 

ordning i vilken han eller hon vederbörande anmält sig och blivit 

uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till 

ett kort inlägg på högst två minuter för ett direkt bemötande av vad en 

talare anfört om honom/hennepersonen eller uttalande som 

han/honvederbörande gjort (replik). Inlägget görs omedelbart efter den 

talare som har ordet på begäran om att få göra inlägget framställs. Den 

talare som repliken riktas till, har rätt att avge en replik på repliken. Även 

denna replik är begränsad till högst två minuter. 

Skulle någon i sitt yttrande avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse 

av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta ifrån honom den som talar 

ordet. I övrigt får ingen avbryta en talaren under hans/hennes anförandet. 
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter 

tillsägelse. Uppstår oordning, som ordföranden inte kan avstyra, får 

han/hon ordföranden upplösa sammanträdet. 

Yrkande 
§ 27 När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under 

överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge 

detta. 

Alla yrkanden ska avläggas skriftligt. 

Deltagande i beslut 
§ 28 En ledamot, som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta 

till ordföranden innan beslutet fattas. 

En ledamot, som inte har gjort en sådan anmälan, anses ha deltagit i 

beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation. 

Omröstningar 
§ 29 När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna 

som har utsetts att justera protokollet. 

Omröstningarna genomförs så att ledamöterna avger sina röster efter 

upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. 

 Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett 

klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får 

någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

§ 30 En valsedel, som avlämnas vid en sluten omröstning, skall uppta så många 

namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig 

 Om den upptar namnet på någon som inte är valbar 

 Om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall 

väljas 

 Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts ovan gäller inte vid val som sker med tillämpning av 

proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 
§ 31 En motion skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller 

flera fullmäktigeledamöter. 
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Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller 

överlämnas vid ett kommunfullmäktigesammanträde. Motionen får 

muntligt föredras av motionären. Förklaringar, utveckling och debatt om 

motionen ska anstå till dess att motionen åter tas upp av 

kommunfullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot 

vid ett sammanträde. 

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte 

har beretts färdigt.  

Medborgarförslag 
§ 32 Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 

(medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och 

undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och 

telefonnummer ska anges. 

Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger 

inom fullmäktiges befogenhetsområde. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens 

kansli eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan 

nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om 

vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om 

fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande 

bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 

förslagsställaren underrättas. 

Den som väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige 

när förslaget behandlas. 

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag 

som inte har beretts färdigt.  

Interpellationer 
§ 33 En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en 

ledamot. Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast arbetsdagen 

före den sammanträdesdag då ledamoten avser att framställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. 



Degerfors kommun 
Datum 

2017-01-10 
      

      
Sida 

8(10) 
 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i 

kommunstyrelsen, en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till 

ordföranden i kommunens bolag. 

Ledamöter i fullmäktige i kommuner som bildat en gemensam nämnd, får 

ställa interpellationer om nämndens handläggning. Interpellationer skall 

riktas till nämndens ordförande. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen lämnades in. 

 Svaret på en interpellation ska vara skriftligt och uppgift om att 

interpellationssvar kommer att lämnas vid ett visst sammanträde bör tas 

med i kungörelsen. Om särskilda omständigheter inte föreligger bör svar på 

en interpellation lämnas på närmas kommande fullmäktigesammanträde. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före 

den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 

kap § 17 eller 18 i kommunallagen, får den ordförande till vilken 

interpellationen har ställts, överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot 

i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

En ersättare, som har ställt en interpellation, får delta i överläggningen då 

svaret på interpellationen behandlats bara om ersättaren tjänstgör som 

ledamot också vid det tillfället. 

Frågor 
§ 34 En fråga skall vara skriftlig eller muntlig. 

En skriftlig fråga bör inlämnas till kommunstyrelsens kansli senast klockan 

12.00 arbetsdagen före sammanträdesdag då ledamoten avser att framställa 

den, för att frågeställaren ska vara säker på att få svar under sammanträdet. 

Om en fråga lämnas in senare än ovan angiven tid, kan svaret komma att 

dröja till nästa sammanträde. 

Vad som sägs i § 332 gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan 

behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör om möjligt besvaras under det sammanträde vid vilken den 

har ställts. 

Beredning av ärendena 
§ 35 Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 

ärenden som fullmäktige skall behandla skall remitteras. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta 

om remiss av sådana ärenden. 

Fullmäktige beslutar om remittering av motioner till nämnder. 

Förklaring vid revisionsanmärkning 
§ 36 Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken 

ordning förklaringar över en anmärkning som revisionerna har framställt i 
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revisionsberättelsen skall inhämtas från den nämnd mot vilken 

anmärkningen riktas. 

Valberedning 
§ 37 På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden. 

Valberedningen består av 5 fem (5) ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väjer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och 

en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige 

skall behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, 

valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan 

föregående beredning. 

Valberedningen beslutar själv om sina arbetsformer. 

Vid avsägelse skall respektive parti skriftligen till valberedningen anmäla 

nominerad ny kandidat. I anmälan skall anges namn, adress, 

telefonnummer, personnummer och eventuellt e-postadress. Samtidigt bör 

anges huruvida kandidaten medger att personuppgifterna publiceras på 

Internet eller inte. 

Justering av protokollet 
§ 38 Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 

sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 

redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras 

omedelbart.  

Reservation 
§ 39 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen, skall ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen 

skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 

justeringen av protokollet. 

Sekreterare 
§ 40 Sekreterare i kommunfullmäktige och i fullmäktiges valberedning utses av 

kanslichefen efter samråd med kommunfullmäktiges respektive 

valberedningens ordförande. 

Expediering m.m. 
§ 41 Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer 

som berörs av besluten i protokollet. Protokollet ska alltid finnas 

tillgängligt på kommunens hemsida.Kommunstyrelsen och kommunens 

revisorer skall dock alltid tillställas hela protokollet. 
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Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 

skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn. 

Fullmäktige kan även besluta att andra har rätt att underteckna handlingar. 

Allmänhetens frågestund 
§ 42 Allmänhetens frågestund bör genomföras minst två gånger per år. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när och hur 

frågestund ska genomföras. När allmänheten har rätt att ställa frågor skall 

detta anges i kungörelsen och annonseras i ortstidningarna i de fall 

fullmäktige har beslutat om annonsering.. Allmänhetens frågestund hålls i 

samband med sammanträde innan ärendena behandlas. Någon 

överläggning får inte förekomma under frågestunden 

Information till fullmäktige 
§ 43 Kommunfullmäktige skall, vid tillfällen som kommunfullmäktige beslutar, 

ges information om kommande större frågor och kommunens verksamhet 

i övrigt. 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar i samråd med kommunstyrelsens 

presidium om tema för informationen, varefter kommundirektören 

kommunchefen utser en programansvarig tjänsteman att i samråd med 

kommunfullmäktiges sekreterare förbereda informationen. 

Annan arbetsform 
§ 44 Fullmäktige får inför kommande sammanträde efter förslag från ledamot 

besluta om annan arbetsform, t.ex. extra möte med debatt i någon 

framtidsfråga, utan att detta följs av beslut. 
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§ 123 Dnr 00104-2018  

Sammanträdesdatum för 2019 för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2018-05-21 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-04 
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§ 119 Dnr 00093-2018  

Revisionsrapport: Granskning av sjukfrånvaro och 
rehabilitering inom folkhälsonämnden 

Kommunstyrelsens 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2018-05-21 

Missiv granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering inom folkhälsonämnden, 
2018-04-16 

Revisionsrapport: Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering inom 
folkhälsonämnden, 2018-04-16 

 

 



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Folkhälsonämnden 2018-05-16 
 

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen 

Ank 2018-05-21 

Dnr KS 93-2018/3 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

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. 

 



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Folkhälsonämnden 2018-05-16 
 

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen 

Ank 2018-05-21 

Dnr KS 93-2018/3 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen Karlskoga 

Kommunstyrelsen Degerfors 

 

___ 
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§ 126 Dnr 00193-2017  

Årsredovisning, revisionsrapport och ansvarsfrihet 
för FINSAM 2017 

Kommunstyrelsens 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91/2018-05-21 

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 
Muris Beslagic (S) och Anita Bohlin-Neuman (V)  
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§ 99 Dnr 00080-2018  

Årsredovisning, revisionsberättelse, redogörelse 
och revisionsrapport 2017 för Bergslagens 
Räddningstjänstförbund (BRT) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Bergslagens 
Räddningstjänstförbund för 2017 och lägger den, revisionsberättelsen, 
revisionsrapporten och revisorernas redogörelse till handlingarna. 

2. Kommunfullmäktige beviljar de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för den period som revisionen avser.        

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat är +11 tkr mot budget vilket är att hänföra till bl.a. ökad intäkt 
mot budget gällande automatiska brandlarm och externt utförda tjänster. 
Dessutom har BRT avyttrat inventarier om ca 149 Tkr. 

Revisorerna har granskat ekonomi och verksamhet i Bergslagens 
räddningstjänstfårhund under 2017. Granskningen har utförts i enlighet med 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt förbundets 
revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt 
gett det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2017'. 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2018-04-23 

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund för 2017 

Revisionsberättelsen, revisionsrapporten och revisorernas redogörelse 2017      
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Ordförande har ordet 

 
 
Verksamheten inom Bergslagens Räddningstjänst (BRT) kommer med denna årsredovisning att vara 
avslutad för år 2017. 
 
Verksamheten inom Räddningstjänsten har under året varit fylld av olika uppgifter, till nytta och stor 
hjälp för medborgarna inom vårt verksamhetsområde. 
 
Året inleddes med att hantera det träffade RIB-avtalet som upprättats mellan parterna SKL/Pacta och 
Kommunal och BRF. 
Vår personal upplevde detta avtal mindre fördelaktigt än det tidigare avtalet vilket ledde till flera egna 
uppsägningar bland vår personal. 
Efter ett intensivt informationsarbete från vår Förbundsledning, så återtog flertalet av de uppsagda sitt 
beslut och var beredda att fortsätta sin tjänster inom förbundet. 
 
Vidare har Direktionen under året beslutat om viss organisationsförändring vilket innebär att våra in-
satsledare övergått från jourtjänst till beredskapstjänst för att på så vis mer uppnå mer tillgänglighet på 
dagtid för denna personal. 
 
BRT har under året varit kallad till ett flertal möten med våra ägarkommuner genom den s.k. Östra 
Värmlandsgruppen (ÖV-gruppen). Vid dessa möten efterfrågade kommunerna bla redovisning av sta-
tistik över inträffade larm under åren 2014-2016 med olika typkaraktär, fördelat per station och på spe-
cifika timmar under kväll och helg. Därefter efterfrågades ytterligare detaljerat material av ekonomisk 
karaktär kopplat till olika bemanningsscenarier.  
Vi som deltog i dessa möten förstod inte uppdragen då det enligt kommunerna inte var förknippat med 
något besparingskrav. Av den anledningen ville Direktion i sin helhet få till en träff med kommunerna 
för att få ett förtydligande över vad man egentligen ville åstadkomma med alla dessa uppdrag.  
BRT fick inte till något sådan träff och inget ytterligare utredningsmaterial efterfrågades. Medlemsbi-
draget för budget 2018 fick till slut acceptans enligt tidigare redovisad ekonomisk plan tillhörande HP 
2017-19. 
 
Vill även nämna att förnyade IVPA-avtal (I väntad på ambulans) är upprättade med såväl Region Öre-
bro som Landstinget i Värmland. Alla våra medlemskommuner omfattas av de nya avtalen. 
 
Direktionen har under året godkänt beslut om inköp av nya fordon t.ex. 2st nya tankbilar och 2st for-
don av Pickup typ. Vidare har det beslutats om vissa utbyten inom vårt radio/com system. 
 
Direktionen har på sedvanligt sätt haft träff med våra revisorer och diskuterat aktuella frågor. 
 
Denna beskrivning enl. ovan skall ses som exempel över verksamheten under år 2017 och är på intet 
sätt heltäckande. Jag hänvisar till årsredovisningen i sin helhet som även utvisar uppsatta mål och ut-
fall. Där finns även den ekonomiska redovisningen i sin helhet. 
 
Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till all personal, förbundsledningen och ett tack till direktionens 
ledamöter för ett mycket väl genomfört arbete – verksamhetsåret 2017. 
 
 
 
Göran Ståhlberg 
Direktionsordförande 
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Organisation och verksamhetsområde 
 

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors, 

Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Den geografiska utsträckningen är ca 140 

km x 70 km. Räddningstjänstområdet omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och 

kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går ge-

nom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. 

 

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg 

kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättningen är att medverka 

till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så 

små som möjligt. Innevånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kom-

petent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att 

skador på människa miljö och egendom begränsas. 

 

Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av 178 tjänster som till sitt förfogande har 

ca 30 brand/räddningsfordon och ett antal besiktnings och transportfordon. Förbundet har utryck-

ningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan 

och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen. 

 
 
 
 
 

ORGANISATION

Medlemskommunernas kommunfullmäktige

Stab

Räddningsavdelning Skyddsavdelning Larmcentral

Förbundschef

Förbundsdirektion Revision

 
 
 
 
 
 
Insatsområde Folkmängd 17-12-31  
 
Degerfors    9 668   (  9 609  )1/ 
Filipstad                   10 738   (10 960  ) 
Hällefors   7 109   (  7 138  ) 
 
 

 
Insatsområde Folkmängd 17-12-31 
 
Karlskoga 30 413  (30 538) 
Kristinehamn 24 650  (24 671 ) 
Storfors    4 123  (  4 046 ) 
 
Totalt  86 701 (86 962 ) 

 
 
 

 
 
 

1/ ( 2016-12-31) 
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Insatsområde 
 
 

 

 
 
 

Räddningsstyrkor 
 
Heltidsstationer 
Förbundets två renodlade heltidsstationer: 
Karlskoga (1+5 man)  
Kristinehamn     (1+4 man) 
 
 

 
 
Deltidsstationer:  
Filipstad 1+5 
Storfors  1+4 
Lesjöfors  1+4 
Degerfors  1+4  
Hällefors  1+5 1/ 
Åtorp  1+1 
 
Anspänningstider: 
Heltid: 1,5 min 
Deltid: 5 min 

 
 

 
 

 
 
Ledning 
 
Ytterst och övergripande ansvarig för förbundets utryckande organisation är RCB, Räddningschef i be-

redskap. Räddningstjänstområdet indelas i två halvor med vardera en IL, insatsledare. 

IL Norr för kommunerna Filipstad, Hällefors och Storfors. (Beredskap) 

IL Syd för Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner. (Jour). Från 1 november gäller 

beredskap 

Insatsledaren kan utgå från någon av de kommuner som ingår i syd respektive norr. Varje enskild 

styrka leds av en styrkeledare. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Ovako Steel i Hällefors bekostar genom avtal 1 man
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Vision  
 

Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra vad gäller hante-

ring av risker och olyckor och känna förtroende för BRT som organisation.  

 

- På senare år har inga medlemskommuner deltagit i medborgarundersökningarna, den senaste 

underökningen som en medlemkommun deltog var Degerfors kommun 2015.  

Då visade resultatet att BRT utvecklas mot visionen. I ” Nöjd medborgarindex 2015” redovisas för 

Degerfors kommunmedborgarnas betygsindex för räddningstjänsten ett värde om 78 på en 100-

gradig skala. 

 

Övergripande politiska mål för BRT  
 

BRT skall betraktas som en organisatorisk enhet, vilket innebär att alla anställda skall känna sig 

hemma på alla orter inom regionen.  

 

- De förhållandevis stora geografiska avstånden och de olika förutsättningar för hel respektive del-

tidspersonal försvårar målsättningen. 

Gemensamma övningar men även genom andra samlingar med medarbetare från 

flera stationer är ett sätt att markera samhörigheten. 

Skyddsavdelningens personal gör tillsyner över hela förbundsytan oavsett stationeringsort.  

Poolpersonalen inom räddningsavdelningen alternerar mellan heltidsstationerna. 

 

BRT skall vara föredöme för andra verksamheter som kan organiseras som kommunalförbund. 

 

- Ansvaret för detta ligger till stor del på direktionen men även på förbundsledningen. 

Det är viktigt att vi får en organisatorisk stabilitet och att förändringsarbetet i första hand sker när  

handlingsprogrammet ses över inför varje ny fyraårsperiod. Förbundsordningen medför att en tyd-

lig dialog avseende handlingsprogram och övergripande ekonomi som förs i den Samrådsgrupp 

som bildats mellan medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommunchefer.  

 

BRT skall organiseras och planeras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och 

genomföras på ett effektivt sätt. 

 

- Handlingsprogrammet beskriver detta på ett bra sätt. 

     Uppföljning av anspännings- och insatstider sker via stickprov. Redovisas av räddnings-

avdelningen under måluppfyllelse ekonomisk hushållning.   

 

BRT: s verksamhet skall stödjas av målformuleringar med ständiga kvalitetsförbättringar till en lägre 

kostnad. 

 

- Inriktningsmål och prestationsmål finns formulerade för samtliga avdelningar och verksamheter. 

Uppföljning och utvärdering av dessa mål har planerats in i en övergripande och årlig verksam-

hetsplan. 

 

BRT ska genom kartläggning av samhällets risker och riskutveckling samt genom aktivt förebyg-

gande arbete medverka till ett bättre skydd och höjd säkerhet för människor, egendom och miljö. 

Grundsynen skall vara att riskkällor elimineras eller reduceras. 

 

- Det förebyggande arbetet har intensifierats genom ökade utbildningsinsatser som ger resultat på 

lång sikt. Förebyggandeavdelningen har även medverkat i arbetet runt social oro i flera av våra 

medlemskommuner. Heltidsskiftlagen samt insatsledarna utför verksamhetsbesök på skolor, för-

skolor, vårdboenden, samlingslokaler, enskilda företag. Verksamhetsbesöket ersätter ej tillsyn 

enl. LSO utan är en kontaktyta mot operativa enheterna i syfte att öka säkerheten.  
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Uppfyllande av säkerhetsmål enligt handlingsprogram. 
 

Boende och verksamhetsutövare samt personer som vistas inom förbundsområdet skall genom ef-
fektiv tillsyn och information erhålla största möjliga trygghet gentemot brand och explosion. 

 Tillsyner bedrivs enligt tillsynsplan 

 Insatser för att motverka brand sker genom dialog med och besök på skolor, företag och öv-

riga verksamheter 

Alla ägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta bedriver ett systematiskt 
brandskyddsarbete. 

 I Skyddsavdelningens dagliga arbete används verktygen information, rådgivning, tillsyner, 

kampanjer mm för att uppfylla säkerhetsmålet. 

Medlemskommunernas anställda personal skall ges möjlighet att regelbundet få grundläggande 
brandskyddsutbildning 

 Medverka till att varje skola med grundskoleelever regelbundet utbildar alla ungdomar  

 Minst 1500 personer ska årligen få utbildning kring brandsäkerhet  

Skadeeffekten av händelser som leder till räddningsinsats skall genom insatsen begränsas och mi-
nimeras 

 Skador begränsas och minimeras vid samtliga typer av räddningsinsatser 
 
Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt i de 
fall där den enskildes egen förmåga inte räcker till. 

 Internkontroll sker på alla larm minst 6 veckor per år.  
 
Räddningstjänsten skall kunna fungera på ett godtagbart och effektivt sätt även vid över tiden ut-
dragna händelser. 

 Övning sker årligen 
 
Genom utvecklade av operativ teknik och förmåga minska antalet genom olyckor omkomna och 
skadade samt minskning av skador på egendom och i miljön 

 En ständig teknik och metodutveckling sker i syfte att genomföra mer effektiva insatser 
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Externa uppdrag  
 

Utbildning 
Genom skyddsavdelningen bedriver förbundet utbild-

ningar. Kurser som bedrivs består i SBA (systema-

tiskt brandskydds arbete), är en kurs av övergripande 

karaktär för att säkerställa ett systematiskt arbetssätt 

på en arbetsplats. Kursen ”Heta arbeten” innebär att 

upprätthålla kvalifikationer för att på utföra s.k. heta-

arbeten, svetsning skärning mm. Kurser av mer prak-

tisk typ är GBK (grundläggande brandkunskap, inrik-

tar sig till en bredare grupp anställda inom ett företag 

eller förvaltning. Kursen ger grunder för att klara av 

ett förstahandsingripande vid brand.  

 

 
 

Ambulans 

Landstinget i Värmlands ambulansverksamhet i Kristinehamn/Storfors området är samlokaliserade 

med verksamhet på stationen i Kristinehamn. Under 2017 har även ambulansverksamheten samlo-

kaliserats på brandstationen i Filipstad.  

 

IVPA 

IVPA (i väntan på ambulans). En räddningsstyrka bestående av tre brandmän larmas till livshotande 

sjukdomsfall och där insats av brandstyrkan kan ske i väntan på att ambulans anländer. Insatsen ut-

förs i Värmlands län genom löpande avtal med Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner. 

Inom Örebro län utförs IVPA genom avtal med Hällefors och Degerfors kommuner. Från årsskiftet 

2017-18 åker även styrkan i Karlskoga på IVPA. 

 

Säkerhetssamordning 

Ändamålet är att samverka i gemensamma frågor som berör säkerhet och trygghet i medlemskom-

munerna och där BRT bistår medlemskommunerna med ex säkerhetsbesiktning av badplatser.  

 

Brandorsaksutredning 

Utredning av bränder sker bland annat ge-

nom brandorsaksutredningar. Under 2017  

har 4 fördjupade brandorsaksutredningar 

genomförts. Därutöver har ett antal olycks-

utvärderingar skett i samband med olyckor. 

 

POSOM  

BRT är representerade i samtliga kommu-

ners POSOM grupper. Grupperna handhar 

psykiskt och socialt omhändertagande av 

drabbade i samband med olyckor och kriser.   

 

Larmcentral 

Genom larmcentralens försorg hanteras samtliga medlemskommunernas trygghets- och tekniska 

larm. Bergslagens Räddningstjänst driver egen- larm och kommunikationscentral, som är bemannad 

dygnet runt.  
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Personal 

Personaluppföljning   

Samverkan 

Samverkansmöten har genomförts en gång per månad. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Under året har det inkommit 8 rapporter om tillbud eller skada. Skyddsronder har utförts i planerad 
omfattning. Internkontroll av räddningsmateriel och fordon har utförts. 

Mångfald/jämställdhet 

Totalt arbetar 25 kvinnor och 154 män (exkl. brandman pool) inom förbundet vid årets slut. 

Personalplanering 
Under året har 1 en administratör och 2 Brandmän (H) gått i pension. Dessutom har 6 Brandmän (D) 
slutat på egen begäran. 
  
Personalutveckling 
IL syd har från 1 nov övergått från skifttjänst till dagtid med beredskap i hemmet. 
 
Lönerevision 
Årets lönerevision innebar 2,45 % i genomsnittlig löneutveckling. 
 

Nyckeltal Anställd personal 

Utryckningspersonal  2017  2016 

Heltid         52      55 

Män        51      54 

Kvinnor             1       1 

 

Deltid        94     94 

Män         85     85 

Kvinnor            9       9 

 

Dagtidspersonal 

Räddningstjänst           9       5 

Män                9       5 

Kvinnor           0       0 

 

Förebyggande          7       7 

Män                   7       7 

Kvinnor            0       0 

 

Administration          3       4 

Män           0       1 

Kvinnor              3       3 

 

Larmcentralen      14     14 

Män, dagtid                                  1       1 

Kvinnor, dagtid          3        3 

Män, skiftgång           1        1 

Kvinnor, skiftgång          9        9 

Totalt antal tillsvidareanställda                 179    179 
Pool BmD pool ca 12 man tillkommer 
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Pensionsavgångar  2017  2016 

Utryckningspersonal 

Heltid 

Pension        3       2 

Egen begäran        0       1 

 

 

Deltid 

Pension        0       1 

Egen begäran        6       8 

Medicinska skäl       0       0 

 

 

Dagtidspersonal 

Pension        1       1 

Egen begäran        0       0 

 

 

Åldersstruktur  2017  2016 

Medelålder       43        42 

Heltid       43      43 

Deltid       42      41 

 

 

Sjukfrånvaro 
 

Ålderskategori  2017 2016 

29 år eller yngre    2,22  2,53 

30-49 år                          6,18  2,93 

50 år eller äldre   8,15  7,08 

Totalt     6,63  4,66 

 

 

Män            Kvinnor            Totalt       Varav långtids- 
                                                                   sjukskrivna 

Totalt 2017                          5,10%             14,62%            6,63%                        3,3% 
Totalt 2016                          3,15%             12,55%            4,66%                        2,6% 
 

 

Övrigt 

Förbundet köper dessutom genom avtal administrationen av: 

Ekonom  Karlskoga kommun  

Löneadministration Kristinehamns kommun, LÖV 

Arkivhantering  Kristinehamns kommun 

Pensionshantering Karlskoga kommun 

IT tjänster  Extern leverantör  
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Driftsredovisning, Netto i Tkr 

     

 
 2017-01-01 

 
Intern Budget 

 
 2016-01-01 

Avdelning -2017-12-31   2017   -2016-12-31 

Stab - 3 670 
 

3 909 
 

-3 615 

Revision -198 
 

-240 
 

-195 

Pensionskostnader  -10 127 
 

-14 325 
 

-11 196 

Räddning -66 472 
 

-66 483 
 

-63 452 

Brandskydd -2 585 
 

-2 516 
 

-1978 

Larmcentral 371   0   68 

Summa driftsbudget -82 680 
 

-87 473 
 

-80 368 

Summa kommunbidrag 87 473 
 

87 473 
 

83 533 

Summa korr driftsbidrag pension -4 198       -988 

Resultat 595 
 

0 
 

2 178 

       

 

Analys av årets resultat 
Verksamhet påvisar vid bokslut ett positivt resultat om 595Tkr.    

 

De ekonomiska effekterna av årets verksamhet, utryckningsinsatserna exkluderat, borde under 

2017 varit lättare att förutse gentemot tidigare år då organisationen varit inne i en verksamhets-

flytt till två nya brandstationer. Det som ställt till det under året är deltidsbrandmännens nya lö-

neavtal som inneburit en helt ny struktur och där inga jämförelsesiffror på utfall har funnits att 

tillgå. Det som alltid är svårt att förutse är antal larm och längden på olika insatser samt antalet 

”onödiga” automatlarm.  Av den anledningen kan det vara ganska stora avvikelser mellan tertial 

1, 2 och bokslut. Utöver detta finns det i resultatet givetvis även andra, både positiva och nega-

tiva orsaker. Vid jämförelse mellan 2017 och bokslut  2016 så får man beakta att det under 2016 

finns en vites intäkt om 864 Tkr.   

 

 

Driftredovisning och ekonomisk analys är gjord i jämförelse med internbudget.   

 
De största orsakerna till uppnått resultat är följande: 

Intäkter i jämförelse mot budget:  

  * ökade intäkter pga.: 

  * sålda tjänster inom området "restvärde" till försäkringsbolag 

  * fler debeterbara automalarm 

  * fler utbildningar i brandskydd 

  * fler inkopplade tekniska larm i LC 

  * sålda inventarier 

   

* minskade intäkter pga.: 

  * mindre externt sålda administrativa tjänster  

   

 

Personalkostnader i jämförelse mot budget: 

  * lägre kostnader pga.: 

  * pensionsavgång och vakant administrativ 0,5 tjänst 

  * mindre behov på Larmcentralen att utbilda vikarier  
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  * ökade kostnader pga.: 

  * större avsatt komp- och semesterlöneskuld 

  * lönekostnader utöver organisation på grund av rehab åtgärder och ett IL system i obalans 

  * ökat behov av timvikarier för brandskyddsutbildning 

  * många längre sjukskrivningar 

 

 

Driftskostnader i jämförelse mot budget:  

* lägre kostnader gällande:  

* hyra pga. att avtalen för 2 av våra stationer inte är fastställda enligt ny hyresmodell 

* inköp av trygghetstelefoner 

 
Driftskostnader i jämförelse mot budget: 
 * ökade kostnader gällande:  
 * arbetsmiljö* drift- och teknisk utrustning samt för fordonskostnader 
 * supportkostnader gällande IT och kommunikation 
 * uppstart av GDPR  

 

 

Avskrivning i jämförelse mot budget: 

 * lägre avskrivning pga. av att investering av tungt fordon och annan utrustning som inte   

   levererats och/eller tagits i bruk innan årsskiftet 

 

 

 Pensionskostnader i jämförelse mot budget 

 * lägre pensionskostnad vilket inte påverkat resultatet då medlemsbidraget från medlems- 

   kommunerna korrigerats med motsvarande belopp. 
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Händelser som påverkat organisation och ekonomi  
Det finns alltid inslag utanför organisationen som påverkar effektivitet, kvantitet och kvalitét vilket 
indirekt påverkar ekonomin. Under året kan nämnas följande inslag:  
 
Uppdrag och Budget 2018 från ÖV-grupp  
ÖV-gruppens har under våren gett BRT fortsatt uppdrag att arbeta fram och bearbeta utrycknings 
statistik med larm av olika typkaraktär under kväll och helg. Arbetet har redovisats i form av en plot-
terkarta tillsammans med ett antal kalkyler utifrån olika bemanningsscenarier. Medlems kommunerna 
gav därefter muntligen acceptans till budget 2018 utifrån tidigare angivet medlems bidrag i den eko-
nomiska planen tillhörande HP för 2017-19.  
 
 
Rib-avtalet Samtliga deltidsbrandmän i Filipstad, 21 st, inkom under slutet av januari med uppsäg-
ningar pga. det centralt tecknade (Rib17) löneavtal som började gälla 1 maj 2017. Efter många mö-
ten i olika grupperingar lyckades vi till sist komma till en lösning för våra samtliga deltidsbrandmän i 
form av ett ensidigt arbetsgivarbeslut vilket innebar att 19 st. deltidsbrandmän återtog sina uppsäg-
ningar i Filipstad. En effekt av det nya avtalet kan vara att vi sett en tröghet i att få in extra personal 
vid behov. 
 
 
Organisationsutveckling Arbetet startade under sen höst 2016 under begreppet Organisationsut-
veckling och fortsatte under 2017 med syftet att försöka tillskapa en organisation som ryms inom till-
delade medel och som har en bärighet framåt. Från 1 november är insatsledare syd i beredskap. 
Som ett ytterligare led i detta arbete har även en Stf Räddningschef utsetts, samt att heltidens stat-
ionssamordnare fått ett tydligare uppdrag och konverterats till stationschefer.  
 
 
Samverkan Polis-Kommun-BRT Under året har arbete i samverkan mellan Polis, Kommun och 
BRT intensifierats för att i ett tidigt skede fånga upp vad som skulle kunna utvecklas till olika pro-
blemområden i framtiden. Utifrån detta samarbete utförts insatser i Karlskoga, Hällefors, Degerfors 
och till viss del även Kristinehamn.  
 
Ombyggnad Filipstads brandstation I Filipstad har ett ombyggnadsarbete pågått från kommunens 
sida för att möjliggöra att landstingets ambulansverksamhet inryms i räddningstjänstens lokaler. 
Vissa ytor kommer att vara gemensamma medans andra kommer att vara verksamhetsspecifika. En 
ombyggnad i en pågående verksamhet innebär alltid en "rörig" arbetsplats vilket brandstationen i  
Filipstad inte varit något undantag ifrån. Arbetet är slutfört och verksamheterna har gemensamt visat 
upp sina lokaler för allmänheten på ett Öppet Hus.  
 
Larmcentralen Flera av våra närliggande räddningstjänster utanför våra medlemskommuner visar 
fortsatt intresse av att kunna nyttja vår LC. BRT har för närvarande ett antal samverkansavtal med 
andra räddningstjänster i våra närområden som på sikt skulle kunna matcha delar av det som efter-
frågas. 
 
Nytt ekonomisystem  
Under året har arbete pågått med på till funktioner i det nya ekonomisystem "Raindance" som sjö-
satts 2017-05-01. För BRT har det även inneburit att byta datamiljö från Kristinehamn kommun till 
Karlskoga kommun. Att byta IT-system innebär alltid en massa problem i uppstart vilket heller inte 
var något undantag denna gång.  
 
Arbetsmiljöpolicy och Internkontrollplan En arbetsmiljöpolicy har arbetats fram och antagits, 
dessutom har uppgradering skett av vår internkontrollplan. Ett led i BRT:s arbetsmiljöarbete har varit 
att arbeta fram en anpassad enkät gällande social- och organisatorisk arbetsmiljö för att passa 
BRT:s verksamhet. Enkäten kommer att provas under 2018. 
 
Revision  
Under våren har BRT granskats gällande hantering av akut restvärdesräddning, vilket utmynnat i att 
nya administrativa rutinbeskrivningar har arbetats fram. Revision har även uppmärksammat sårbar-
heten gällande de administrativa arbetsuppgifterna och uppmanat BRT att arbeta för att stärka upp 
administrationen med backup funktioner. Under hösten har även granskning skett gällande vårt an-
läggningsregister, samt hantering av offentliga handlingar och hemsida. 
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Inför framtiden 
Utmaningar som vi står inför och som kan bidraga till både utveckling och styrning av rädd-
ningstjänstens verksamhet och som kan innebära nya arbetssätt. Oavsett vad så vill BRT in-
för 2018 lyfta följande 

 
 Karlskogas ledningsplats har ett modernt besluts- och ledningsstöd. Planering/utbildning 

pågår för att utveckla larmcentralen till att vara ett utökat stöd för den operativa rädd-
ningstjänsten, där tekniken kan utnyttjas på ett effektivfullt sätt och där Larmcentralens 
roll kan fortsätta att förstärkas genom mer samverkan och uppdrag från de olika avdel-
ningarna.   

 

 Deltidsbrandmanens utbildning är under omstrukturering där utbildningstiden förkortas 
från 9 till 6 veckor. Första kursen kommer att ske under 2018 och kommer att ge en utma-
ning för BRT då mer ansvar läggs på den egna organisationen. Förmågan att rekrytera 
deltidsanställda brandmän minskar då svårigheten ökar att hitta nya brandmän som inom 
5 minuter ska kunna inställa sig på stationen både i från hem och arbete. 

 

 Aktivt jobba med förbundets fordonsplan med utbyte av äldre fordon. Förbundet har eko-
nomiska begränsningar och måste även agera inom ramen för god ekonomisk hushåll-
ning. Det är dock viktigt att förebygga arbetet och inte hamna i den situationen att  våra 
fordon inte känns funktionsdugliga och säkra ur arbetsmiljö- och livräddningssynpunkt. 

 

 Samhällets medvetenhet om betydelsen av förebyggande risk- och säkerhetsarbete har 
ökat arbetsbelastningen. Det arbete som under sommaren 2017 intensifierades gällande 
social oro i samverkan med polis-kommun-BRT bör fortsätta under 2018. 
 

 Extraordinära händelser ökar och där stabsarbetet vid större händelser bör utvecklas på 
ett likartat sätt över länsgränserna. Samverkan mellan räddningstjänstförbunden, både  
öster och väster om BRT kommer arbeta vidare med dessa samverkansfrågor.  

 

 Beredskap för olika typer av klimatpåverkande insatser är ett område där BRT måste flytta 
fram beredskapen till ett tidigare skede.  

 

 Ökade miljökrav kräver miljöanpassning av olika typer av material, både vid övningar och 
olyckshantering m.m. 

 

 Samhället blir allt mer komplext vilket ställer högre krav på samverkan mellan polis, ambu-
lans, socialtjänst och räddningstjänst. Arbetet med planering för hur BRT skall hantera 
våld och hotsituationer vid insatser bör intensifieras.    

 

 Den ”gamla” alarmeringstjänstutredningen” om en samordnad alarmeringstjänst förväntas 
redovisas under våren 2018. Även räddningstjänstutredningen förväntas bli klar under vå-
ren. Det är dock fortfarande oklart om hur de båda utredningarna kommer att påverka 
räddningstjänsten och BRT. 

 

 Det civila försvaret kommer att återuppbyggas. I dagsläget är det oklart vilken roll den 
kommunala räddningstjänsten kommer att ha.  

 

 Den administrativa avdelningen måste utvecklas och förtärkas för att ha en bärighet 
framåt. Samtidigt måste även arbetet med att tillsätta en ny förbundschef påbörjas under 
våren 2018.   

 

 Under hösten 2018 bör planering av arbetet för kommande handlingsprogram för åren 
2020-24 påbörjas, inte minst vad gäller anspänningstid och dimensioneringen av utryck-
ningsstyrkor. 

 

 En pensionsutredningen har pågått under en längre tid och förväntas utmynna i någon 
form av förändring gällande nuvarande pensionssystem. Detta kan komma att påverka 
möjligheten till framtida uttag av tidigarelagd pensionsavgång.  
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Investeringsredovisning, netto 
     

 
       

   
 2017-01-01 Budget 

 
Avvikelse 

   
-2017-12-31 2017     

Fordon:   3 625  8 103  4 478 

varav:  Tankbil, Kristinehamn   2 896     

            Amarock,Storfors    350     

            Amarock, Degerfors   348     

            Befälsbil, Filipstad   8     

          EU-trailer   23     

        Räddningsmaterial: 334 
 

350 
 

16 

Varav:  Värmepanna, Övningshus 50 

                 Kemdräkter  202     

             Båtmotor, Filipstad och Kristinehamn   82     

       

Arbetsmiljöåtgärder vid insats på väg:  139  864  725 

             Farthinder 

 
28 

                 Trafiklampa 

  
111 

    
        Rakel/kommunikation: 

 

209 
 

152 
 

-57 

Varav:  Passagesystem Filipstad   69     

            Utalarmering, Filipstad   38     

            Ledningsplats, Karlskoga   40     

            Personsökare   62     

        

Rökskydd:   341  1 048  707 

Varav: Kommunikationsutrustning 
  

341 

            

Skyddsavdelningens material:  90 
 

150 
 

60 

             Bord och stolar utbildningssal, Karlskoga   90     

        

        Datateknik:  
 

0 
 

68 
 

68 

        Investering Larmcentral:  0 
 

450 
 

450 

        
        Övriga inventarier 

 
117 

 
100 

 
-17 

Varav: Belysning Filipstad 23 

                Inpasseringssystem, Stf, Hfs, Lsf 

  
41 

                Skylt, Filipstad 

  
53 

    Varav överfört från 2017    5 871   

Varav beslut §33 2017 utökad ram     
 

864 

 
  

Summa 
  

4 853 
 

11 285 
 

6 432 
 
Kommentar: 
I bokslut 2016 tog direktionen beslut om att överföra outnyttjade investeringsmedel till 2017 med  
5 871 Tkr. Dessutom tog direktionen i §33 2017 beslut om att utöka investeringsramen om 864 Tkr 
motsvarande det vite som erhölls för försenad fordonsleverans till förmån för utrustning i samband  
med trafikavstängning vid trafikolyckor 
 
Årets outnyttjade medel om 6 432,0 Tkr föreslås överföras till 2018 för att bl.a. fullfölja påbörjad 
investering av ett tungt fordon, en befälsbil, rökskyddautrustning samt fortsatt upprustning kring 
trafikavstängningar. 
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 2017-01-01 

 
Intern Budget 

 
 2016-01-01 

Stabsavdelning, i Tkr -2017-12-31   2017   -2016-12-31 

Intäkter 2 841 
 

3 007 
 

2 913 

Kostnader -5 908 
 

-6 284 
 

-5 905 

Revision -198 
 

-240 
 

-195 

Avskrivning -605 
 

-633 
 

-622 

Pensionskostnader -10 127 
 

-14 325 
 

-11 196 

Netto -13 997   -18 474   -15 006 

Driftsbidrag 87 473   87 473   83 533 

Korrigerat pensionsbidrag -4 198       -988 

Medlemsbidrag 83 275 
 

87 473 
 

82 545 

 
Uppdrag 

Att utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget tillse att medlemskommunerna erhåller 

en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad. Ansvara för alla övergripande administ-

rativa arbetsuppgifter utifrån de lagar och avtal som gäller för ett kommunalförbund. 

   

Verksamhetsbeskrivning  

Staben utgör en central enhet för de administrativa uppdragen i förbundet vilket innebär att staben 

ska ansvara för övergripande administrativ verksamhet inom BRT såsom personal-, ekonomi-, 

kansli- och samordningsfrågor. Administrera direktionsarbetet inom BRT samt till/från medlems-

kommunerna. Vara ett stöd i administrativa frågor åt direktion, förbunds- och avdelningschef. Under 

stab redovisas hela förbundets pensionskostnader inkl. den individuella delen och förbundsövergri-

pande kostnader så som IT, försäkringar, arbetsmiljö, revision och gemensamma projekt som inte 

kan härledas till någon avdelning. 

 

Händelser under 2017 

Arbete med att hitta nya former och organisation för att överbygga generationsväxling pågår. I övrigt 

har mycket utav de uppgifter som nämnts under rubriken ”Händelser som påverkat organisation och 

ekonomi” utförts av stabsavdelningens personal. 

 

Inför framtiden 
* Utveckla rutiner för schemaläggning, tidrapportering och lönehantering för att kvalitetssäkra  

lönehanteringen 
* Fortsätta arbetet med att möta den nya lagstiftningen runt dataskyddsförordningen 
* Fortsätta processen framåt med organisationsutvecklingen 

 

Ekonomisk kommentar Årets resultat är +281 Tkr (pensionskostnader exkl.)  

vilket är att hänföra till:  

Intäkter: Lägre intäkt pga. avslutat avtal gällande utförd tjänst till en av våra medlemskommuner  

 

Personalkostnader: Positivt mot budget pga. pensionsavgång samt  0,50% vakant tjänst.  

 

Driftskostnader: Negativt resultat för konto arbetsmiljö och IT samt projektmedel i samband med  

Filipstads ombyggnad av brandstation.  

 

Revision: Positivt resultat mot budget  

 

Oförutsett: Kontot har ej nyttjats under året  

 

Avskrivning: Positivt resultat mot budget  

 

Pensionskostnader: Betydligt lägre kostnad än vad KPA prognos angav inför budget 2017, detta 

påverkar dock inte resultatet eftersom medlemsbidraget korrigerats med motsvarande. 
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 2017-01-01 

 
Intern Budget 

 
 2016-01-01 

Räddningstjänstavdelning, i Tkr -2017-12-31   2017   -2016-12-31 

Intäkter  4 485 
 

3 943 
 

5 505 

Kostnader -68 184 
 

-67 215 
 

-65 861 

Avskrivning enl. plan -2 772   -3 211   -3 096 

Netto -66 472 
 

-66 483 
 

-63 452 

 

  
Uppdrag 
Att ansvara för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att hindra och 

begränsa skador på människor, egendom och miljö. 

Enligt förbundsordningen ska även BRT ansvara för RUHB i samtliga ägarkommuner. 

 

Verksamhetsbeskrivning  
Räddningsstyrkorna är placerade på 8 stationer inom förbundets geografiska yta. Storlek på styrka, 

hel- eller deltid och insatstid är styrt av antaget handlingsprogram. Utifrån angiven plan bedrivs 

verksamheten inom tilldelade resurser för personal och material. Personalen utbildas och övas för 

att leva upp till antaget handlingsprogram och till de förväntningar brukarna har rätt att ställa vid alla 

typer av insatser.  Förbundets räddningsstyrkor genomför årligen ca 1300 insatser. De vanligaste 

olyckorna är bränder samt trafikolyckor. Olycksförlopp kan delas in i skeden: Före, Under och Efter. 

  
Före:              Utrustning skall underhållas, styrkorna skall övas, insatsplaner och  

larmrutiner upprättas  
  
Under:  Ledning upprättas, fungerande alarmering och radiosamband, arbetsmiljön tryggas, 

beslut om insatsen omfattning skall tas, planering av insatsen genomförande. 

  
Efter: Stöd till de drabbade, eventuell sanering av väg och restvärdesarbete genomföras, ut-

rustning återställas, olycksförloppsutredning genomföras, insatsrapport upprättas, vid 
behov genomföra avlastningssamtal 

  
Verksamhetsansvaret för RUHB innebär att man förvaltar, vårdar och underhåller statens bered-

skapsmateriel. I fem av medlemskommunerna ansvarar även BRT för underhåll och provning av 

aggregat för utomhusvarning. 

 

Antalet larm har minskat något jämfört med motsvarande period förra året. Det totala antalet larm 

har dock förändrats mellan de olika kommunerna, minskat i Kristinehamn och ökat i Hällefors. 

Till stor del är det antalet automatiska brandlarm och trafikolyckor som minskat medan brand ej i 

byggnad och övriga larm ökat jämfört med 2016. 
 

 

Axplock av händelser under 2017 

 

Januari 
 *I Kristinehamn uppstod en brand i en garagelänga i samband med att en bil skulle parkera. Bran-
den begränsades till lösa föremål, längan ventilerades och fastighetsägaren underrättades. 
 *I Karlskoga uppstod brand i ett kök samt rökutveckling i stora delar av huset. En person hade för-
sökt släcka branden med hjälp av en pulversläckare. Rökdykare gick in och sökte av, inga personer 
fanns kvar i byggnaden. Rökdykarna släckte av samt frilade innertak och delar av köksväggarna. 
Huset ventilerades med efterföljande bevakning under natt och morgon. 
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Februari 

 *I Hällefors, 2 km från Grythyttan mot Loka, kolliderar en buss med 25 personer med en tankbil. 
Släpet på tankbilen släpper i en kurva och kommer med bredsidan mot bussen. Busschauffören re-
agerar när han ser släpet komma över på fel vägbana. Han svänger ner i krondiket, men träffas 
ändå av tanksläpet som träffar på chaufförens sida. Bussen hamnar lutande mot tre större björkar 
som håller bussen i det läget. Samtliga passagerare är kvar i bussen när räddning anländer till plat-
sen. Räddningstjänsten utrymmer bussen via fönstren med hjälp av skarvstegar. Fem personer med 
varierande skador förs i ambulanser till sjukhus. Resterande passagerare återvänder till Örebro i en 
anslutningsbuss. 
 *I Karlskoga uppstod en brand i lägenhet på andra våningen. Vid framkomst var det en fullt utveck-
lad brand. Rökdykare släckte av samt ventilerade lägenheten. Ingen person fanns kvar i lägenheten 
vid framkomst. 
 

 

Mars 

 *Filipstad får larm om brand i en ödestuga som var övertänd vid framkomst. Räddningstjänsten be-

vakade och eftersläckning skedde under natten. 

 *Filipstad får larm om ytterligare en brand i ett ödehus som även det var övertänt vid framkomst. 

Branden släcks med vatten från tankbil och eftersläckning pågick under natten. 

 *Kristinehamn fick larm om en allvarlig trafikolycka mellan två lastbilar. En lastbil stående på en 

parkeringsficka hade körts på bakifrån av en lastbil. E18 helt avstängd i båda körriktningarna ca 1 

timma. 

 

 
April 
 *Karlskoga får larm om brand i garage och villa som vid framkomst var helt övertänt. Rökdykare 

försökte inledningsvis ta sig in men fick tidigt retirera på grund av för hög värme. En granne hade 

larmat att han från sitt hus känt röklukt varefter han gått ut och sett grannens hus brinnea. Han ban-

kar på alla fönster och lyckas väcka en person som tar sig ut ur det brinnande huset. Efter att rädd-

ningstjänsten säkerställt att ingen finns kvar i huset så övergår räddningsinsatsen till att begränsa 

skadan. Arbetet övergick senare till restvärdesräddning. 

 *Filipstad åker på brand till Viktoriagatan. Vid framkomst konstaterades brand i en personbil samt 

spridning till träfasad i ett flerfamiljshus. Branden släcktes via håltagning och rökdykarinsats. Sam-

manlagt utrymdes 15 till 20 personer. Polisen samlade ihop de som blivit utrymda för registrering. 

POSOM öppnade upp kyrkans hus för stöd och värme. 

 

 

Maj 

Kristinehamn fick larm om villabrand. Vid framkomst hade det brunnit igenom taket på en 1,5-

plansvilla där hela övervåningen och vinden blev totalskadade. Restvärdesarbete pågick under 

brandförloppet. Bottenvåningen tömdes på lösöre. Personal från Kristinehamn, Karlskoga, Degerfors 

och Åtorp deltog i släckarbetet. 

 

 

Juli 
Karlskoga fick larm från privatflyg om rökutveckling i skogen kring Bråten där en större skogsbrand 
blossade upp. Problemet med större bränder av denna typ är att personaltillgången under sommaren 
är mycket begränsad. Efter ca 1 dygn begärdes förstärkning från militären som ställde ca 15 man till 
förfogande under 3 dygn. Med hjälp av militära resurser lyckades branden begränsas.  
 
 
Augusti 
Storfors och Karlskoga får larm om vattenskador p.g.a. ett kraftigt regnoväder där ca 140 mm regn 
föll på kort tid. Ett 30-tal adresser drabbades. I norra delen av Karlskoga höll även en damm på att 
rämna. Styrkan från Karlskoga och extrainsatt personal åkte runt bland adresserna och gjorde de 
åtgärder som kunde göras. 
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Oktober 
Automatlarm till Barilla i Filipstad. Vid framkomst var det rökutveckling på grund av bränt bröd då 
ugnarna stannat vid strömavbrott. Lokalen ventilerades från rök. Vi var ambulansen behjälplig med 
syrgasbehandling av åtta personer som inandats rök.  
Trafikolycka i Filipstad där en ambulans med tre personer var inblandade. 
Trafikolycka i Karlskoga där en personbil kört av vägen och hamnat i vattnet. 
Brand i byggnad i Åtorp, rökutveckling ur en villa som föranleder att man sågar upp byggnadskon-
struktionen  för att hindra vidare glödbränder. 
 
  
November 
Brand på Mosserud avfallsanläggning i en stor hög med hushållssopor. Hjullastare och grävmaski-
ner grävde bort delar av avfallshögen och som sedan släcktes. Bevakning från företaget  hela kväl-
len och natten. 
Trafikolycka i Filipstad där en lastbil hamnat på sidan långt ner i en ravin 
Trafikolycka E18 där två bilar frontalkrockat, en bil fattade eld och den andra bilen total förstördes. 
 
 
December 
Trafikolycka i Visnum mellan två personbilar i frontalkrock 

Brand i villa i Kristinehamn. Vid framkomst var huset övertänt och livräddande rökdykning fick avbry-

tas p.g.a. kraftig brand- och rökutveckling. Räddningstjänsten fick inrikta sig på yttre släckning av 

branden.  

Under senare del av december larmades räddningstjänsten på sex villabränder, Frövetterstorp, 

Västnasjö, Norra Anneberg, Nykroppa, Dalbäcken samt Degerfors. I princip var alla att betrakta som 

övertända vid framkomst. Att så många villabränder inträffar under så kort tid tillhör inte räddnings-

tjänstens vardag. 

 

 

Personal 

Från årsskiftet har tre stationssamordnare heltid konverteras till stationschefer för att tydliggöra an-

svaret ur ett fastighetsbegrepp. Dessutom har avd.ch för skyddsavdelningen fått rollen Stf. Rädd-

ningschef vid ordinarie Räddningschefs längre frånvaro. 

Arbete har under året pågått att få till en organisationsutveckling av olika arbetsuppgifter utifrån ett 

övergripande förbundsperspektiv. Från och med november har insatsledare syd gått från jour till be-

redskap. Detta kommer att öka kvalitén i arbetet med förbundsövergripande arbetsuppgifter.  

10 st. nya deltidsanställda brandmän har erhållit introduktionsutbildning under våren. 

 

 

 

Investeringar 

Upphandling av två st tankbilar är slutförda och kommer att levereras 2017 och 2018. Två nya 

Pickupper har upphandlats och tagits i bruk i Degerfors och Storfors. Upphandling av kommunikat-

ionsutrustning har också påbörjats. 
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Nyckeltal 

Statistik 2017 2016 2015 2014 

Antal larm 1440 1485 1384 1302 

 *varav brand i byggnad 157 160 163 123 

 *varav brand ej byggnad 155 179 111 149 

 *varav trafik 208 226 204 173 

 *varav automatlarm, ej brand 399 472 387 341 

*Hisslarm 54 - - - 

 *IVP larm 128 174 183 183 

 *varav övrigt 339 274 336 333 

 
*övrigt=utsläpp farligt ämne, förmodad brand, vattenskada, nödställd person, nödställt djur och hjälp till ambu-
lans 
 
 

Insats per stationsområde  2017 2016 2015 2014 

Karlskoga 406 409 362 353 

Kristinehamn 345 385 319 333 

Filipstad 216 219 221 212 

Degerfors 118 126 111 84 

Hällefors 143 117 124 92 

Storfors 60 71 72 94 

Lesjöfors 135 145 153 116 

Åtorp 17 24 22 16 
 
 
 

Inriktningsmål: 

    Skadeeffekten av händelser som leder till räddningstjänstinsats skall genom insatsen begränsas och  

Minimeras         

Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt i de 
fall där den enskildes egen förmåga ej räcker till 

utdragna händelser 
   

  

Genom utvecklande av operativ teknik och förmåga minska antalet genom olyckor omkomna och 
skadade samt minska skador på egendom och miljö 

Räddningsinsatserna skall utföras på ett tryggt och säkert sätt och med rätt kompetens 

Utrustning och fordon vårdas så att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet kan upprätthållas 
 

 

Prestationsmål: 

    Räddningsstyrkorna skall övas och orienteras inom respek-
tive insatsområde så att en godtagbar insatstid kan upprätt-
hållas och effektiv räddningsinsats genomföras. 

Sker löpande via återkommande öv-
ningar och uppfylls 

Följa upp och ta till vara på erfarenheter från inträffade hän-
delser 

Pågår 

Räddningstjänsten skall kunna fungera på ett godtagbart 
och effektivt sätt även vid över tiden utdragna händelser 

Pågår och uppfylls 
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Inför framtiden…………………….. 
Behov finns att stärka upp organisationen runt deltidsanställda brandmän i syfte att säkerställa rätt 

kompetens samt behov av nyrekrytering m.m. Vi kommer även att närma oss ett behov av att be-

höva utbilda fler styrkeledare deltid p.g.a. pensionsavgångar. 

Insatsledare syd har under hösten övergått till dagtidstjänstgöring med beredskap vilket kommer att 

stärka upp dagtidsorganisationen. Arbetet kommer att fortsätta utvecklas under 2018. 

Samverkan med angränsade räddningstjänster kommer fortgå. Syftet är att öka förmågan till att lösa 

längre och mer komplicerade räddningsinsatser. 

   

 

 

Ekonomisk kommentar 

 Årets resultat är +11 Tkr mot budget vilket är att hänföra till: 

 Intäkter: Ökad intäkt mot budget gällande automatiska brandlarm och externt utförda tjänster. Dessutom har 
BRT avyttrat inventarier om ca 149 Tkr. 

 Personalkostnader: Ökad kostnad pga. ett IL system som inte varit i budgetmässig balans. Utöver detta har 
en ofinansierad brandman under några månader varit i tjänst i rehab syfte. BRT har även haft ett antal längre 
sjukskrivningar som ej varit arbetsrelaterade. Dessutom redovisas en negativ förändrad komp- och semester-
löneskuld. 
 
Driftskostnader: Större kostnad mot budget på teknikkonton där bla en större reparation gjorts på en av våra 
tyngre fordon samt fortsatt kvalitetssäkring av vår rökskyddsutrustning. Lägre kostnader vad gäller hyra, ut-
bildning- och övningskonton. 

 
Avskrivning: Lägre avskrivning mot budget pga. att årets investering av tungt fordon ej varit i drift innan års-
skiftet samt att annan utrustning inte levererats. 
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Förebyggandeavdelning -2017-12-31   2017   -2016-12-31 

Intäkter 2 047 
 

1 912 
 

2 217 

Kostnader -4 624 
 

-4 390 
 

-4 178 

Avskrivning -7 
 

-38 
 

-17 

Netto -2 585 
 

-2 516 
 

-1 978 

           

Uppdrag 
Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande 

verksamheten är att ”se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av brän-

der samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än 

bränder”. Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) ”genom rådgivning, information och på an-

nat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag". 

I handlingsprogrammet framgår Skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare 

sätt.   

 
Verksamhetsbeskrivning  
Med ovan nämnda uppdrag som fokus så innefattar Skyddsavdelningens verksamhet för närvarande 

följande regelbundna arbetsuppgifter: 

 

 genomföra tillsyn enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor på byggnader eller 

anläggningar. 

 

 genomföra tillsyn enligt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor hos 

verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder. 

 

 handlägga, utfärda tillstånd till verksamheter som hanterar tillståndspliktiga mängder 

av brandfarliga och explosiva varor. 

 

 handlägga, utfärda tillstånd för egensotning. 

 

 vara remissinstans för polisen, alkoholhandläggare, byggnadsnämnd m.fl. Detta inne-

bär att avdelningen måste upprätthålla resurser och kompetens för att svara på dessa 

remisser och andra förfrågningar från övriga myndigheter inom föreskriven tid. 

 

 ge information och rådgivning till allmänheten. Detta innebär att allmänheten på ett 

enkelt sätt ska kunna komma i kontakt med myndigheten för att ställa frågor inom 

räddningstjänstförbundets kompetensområde och utifrån det kunna erhålla ett snabbt 

svar från den tjänsteman som tar emot frågan eller få hjälp att nå den person som kan 

svara. 

 

 bedriva självfinansierad utbildningsverksamhet i form av: Heta arbeten, Grundläg-

gande brandkunskap, Systematiskt brandskyddsarbete eller andra anpassade utbild-

ningar för verksamheter inom ämnet brandskydd 

 

För att ytterligare tillmötesgå lagstiftningen och därmed uppdraget så sker också ett ständigt utveckl-

ingsarbete som syftar till att ge ett ökat skydd för samhällsmedborgarna. Exempel på utvecklingsom-

råden är kartläggning av risker i samhället, medverkan och samverkan mellan de olika kommunala 

förvaltningarna och att ständigt vidareutveckla och förbättra de regelbundna arbetsuppgifterna. 
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Händelser under 2017 

Skyddsavdelningen har sju personer anställda som även har funktioner och arbetsuppgifter inom 

den utryckande verksamheten. Uppskattningsvis har Förebyggandeavdelningen 3,5 heltidtjänster på 

årsbasis. Avdelningen får dock för närvarande stöd från räddningsavdelningen med fem personer 

(brandmän) vad gäller utbildningsverksamheten. Brandmänen genomför de flesta grundläggande 

brandutbildningarna för medlemskommunernas anställda. Brandutbildning för skolelever (BUSE) har 

genomförts under v. 43 & v. 45 i Karlskoga och Kristinehamn. 

Sedan årets början har en person på avdelningen stöttat administration 20% med uppgiften att sköta 

förbundets diariehantering. 

 

Från årets början har Skyddsavdelningen märkt en ökad efterfrågan av brandutbildning från både fö-

retag och kommuner. BRT har inte kunnat matcha den ökade efterfrågan på grund av för små per-

sonella resurser. Av den anledningen har utbildningsuppdragen skjutits framåt i tiden. 

 

MSB arrangerade Förebyggande konferens 2017 i Karlstad där avdelningen deltog. I det förebyg-

gande brandskyddsarbetet i Sverige, ligger mycket fokus på hembesök i områden där det finns ökad 

risk för att brand ska uppstå. Detta kommer även BRT att behöva arbeta med i framtiden. 

 

I mitten av april var BRT värd för en nätverksträff för personal som arbetar med förebyggande i 

Värmlands räddningstjänster. Ett bra forum där man kan utbyta erfarenheter. Även Brand 2017 i  

Linköping gav många bra tankar och idéer för vår fortsatta verksamhet. 

 

Under sommarmånaderna juni-augusti ingår personal från Skyddsavdelningen i utryckningsstyrkan 

vilket gör då att det förebyggande arbetet går ner i kvantitet. 

 

Från sensommaren/hösten har fokus varit på att nå målen enligt tillsynsplan och arbeta med de 

ärenden som inkommit till Bergslagens Räddningstjänst. Exempel på projekt och uppdrag som ut-

förts under hösten och som kan vara värt att nämna är: 

o Utbildningar & seminarier kring återbyggnaden av det civila försvaret. 
o Information och samverkan med kommunerna vad gäller vad gäller BRT:s & Polisens arbete 

med social oro. 
o Gemensam övning mellan BRT och Seveso-företagen Bofors Test Center AB och Forcit Swe-

den AB. 
o BRT deltog i Daedalos konferensen som hölls i Halmstad. Daedalos är det programverktyg 

som används av räddningstjänsten både operativt och förebyggande samt även av Larm-
centralen. 

 

Nyckeltal  År 2017 År 2016 År 2015 
Antal brandskyddsansvariga som  
genomgått utbildning 
 

86 37 37 

   

Antal utbildade i någon form av 
brandutbildning 
 

2011 2850 1490 

Genomförda tillsyner LSO 
 

180 180 155 

Övriga förebyggande ärenden, re- 
misser, rådgivning etc. 

475 377 210 

   

Tillståndsärenden 
 

62 72 65 

Brandutbildning skolelever 
 

1405 2104 933 
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Inriktningsmål: 
 
Boende och verksamhetsutövare samt personer som vistas inom förbundsområdet skall genom 
effektiv tillsyn och information erhålla största möjliga trygghet gentemot brand och explosion 
(olyckor) 

 
Alla ägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta ska bedriva ett systematiskt 
brandskyddsarbete 

 
Medlemskommunernas anställda personal skall ges möjligheten att regelbundet få grundläggande 
brandskyddsutbildning 
 

 

Prestationsmål:     

 
Människor som bor och vistas inom räddningstjänstområ-
det skall erbjudas utbildning inom brandskydd och övriga 
delar av räddningstjänstförbundets kompetensområde
   

 
Målet uppnåtts  
  

 

 
Medverka till att ge varje skola med grundskoleelever re-
gelbunden grundläggande brand och säkerhetsutbildning 
för personal och ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5 
 

 
Målet uppnåtts  

 

 
Uppnå antal tillsyner utifrån antagen tillsynsplan för år 
2017 
 

 

 
Målet uppnåtts, 180 tillsyner utförda 
varav 65 prioriterade. 
  

 
 

Inför framtiden…………………….. 
Vi behöver se över våra rutiner och arbetssätt gällande utbildningsverksamheten för att kunna möta 

upp behovet av efterfrågade utbildningar. En lösning kan vara att rekrytera en person som admini-

strerar och genomför merparten av extern utbildningsverksamhet.  

Vi behöver möta de krav på nya arbetsuppgifter som kommer med anledning av det civila försvaret 

som ska rustas upp. 

Under sommaren 2018 kommer ett tillsynsprojekt att starta upp som innebär att alla campinganlägg-

ningar inom förbundet ska säkerhetskontrolleras. 

 
 

Ekonomisk kommentar 

Årets resultat är -69 Tkr mot budget vilket är att hänföra till: 

Intäkter: Ökade intäkter gällande brandskyddskurser och lägre gällande tillsyn och sålda tjänster. 

 Personalkostnader: Negativt mot budget pga. utökat behöv av personal vid större efterfrågan på 
brandskyddskurser. 

 Driftskostnader: Negativt mot budget pga. ökade kostnader i samband med utökat antal brandskydds-
kurser. 
 
Avskrivning: Positivt mot budget 
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 2017-01-01 

 
Intern Budget 

 
 2016-01-01 

 Larmcentral -2017-12-31   2017   -2016-12-31 
 Intäkter 13 564 

 
13 212 

 
13 074 

 Kostnader -13 033 
 

-13 027 
 

-12 864 
 Avskrivning -160 

 
-135 

 
-142 

 Netto 371 
 

0 
 

68 
 

         

 

Uppdrag  
Att vara Bergslagens räddningstjänsts egen televäxel, larm och kommunikationscentral samt sam-

bands- och ledningscentral. Detta innebär att LC ska fungera som utalarmeringscentral för utryck-

ningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i första hand medlems-

kommunerna. LC skall vara självfinansierad vilket innebär att samtliga kostnader som finns inom LC 

ska bäras av verksamheten själv.   

 

 

Verksamhetsbeskrivning 
Trygghetslarm:  

LC installerar, besvarar trygghetslarm och förmedlar vidare till rätt handläggare i respektive med-

lemskommuner. Vägledande i detta arbete är fyra fundamentala begrepp: kvalité, hög servicenivå, 

bra relationer och kostnadseffektivitet. 

Uppgradering av trygghetstelefoner fortgår med att byta ut den analoga tekniken så att både an-

vändare av trygghetslarm och LC:s egen personal ska känna trygghet. Vid utgången av 2017 var 

ca 73% analoga larm utbytta till digitala larm.   

 

Tekniska larm: 

LC tar emot automatiska brandlarm och andra tekniska driftslarm från våra medlemskommuner. 

Filipstad kommun fortsätter överföringen av sina tekniska larm till LC samtidigt som arbetet mot 

Hällefors kommuns bostadsbolag fortgår. 

  

Samband, kommunikation och utalarmering: 

LC arbetar på uppdrag från räddningsavdelningen och utför ex förmedling av nya objekt kopplade 

till SOS, nyckelhantering vid automatlarm, inrapportering i verksamhetsprogram, teknikutveckling 

inom utalarmering, upphandling personsökare, driftansvar för telecall, rutiner för larmoperatörer vid 

utryckningsinsatser, tekniksupport inom hela förbundet samt kontaktansvarig för reservkraft m.m.  

 

Vid insats ingår larmchef och larmoperatör i stabsarbetet. Larmchefen ansvarar för och stöder 

räddningsavdelningen gällande kommunikation i form av tekniska hjälpmedel, beslut-  och led-

ningsstöd RIB & Lupp, ledningsstöd för Rakeldispatcher samt drift av Rakel utrustning.  

 

Samverkan: 

Närliggande räddningstjänster visar stort intresse att kunna nyttja LC tjänster. Arbete fortgår för att 

se hur samarbete med dessa räddningstjänster kan utvecklas. LC har under året varit värd vid en 

nätverksträff för andra kommunala ledningscentraler från hela Sverige. 

Medverkan med Polis Region Bergslagens projekt av ny SLC (samverkan och ledningscentral) i 

Örebro. 

 

BRT:s växel: 

LC fungerar som BRT:s växel. LC har den första kontakten med allmänheten, där service och pro-

fessionalitet är ledord. 
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VMA: 

LC ombesörjer provlarmning och möjlighet att aktivera VMA vid behov. 

 

Risklinjen: 

Skador och olycksfall är en av de vanligaste orsaker till att människor förolyckas i Sverige. Den van-

ligaste orsaken till dödsfall för barn och ungdomar är just olycksfall. Tillsammans med kommunerna 

försöker BRT att skapa en säkrare  miljö för de som bor inom kommunen. LC förmedlar inkomna 

anmälningar vidare till kommunerna Karlskoga, Kristinehamn och Degerfors. Målsättningen är samt-

liga medlemskommuner tar till sig detta koncept.  

 

Förmedlade risker: 

 
  2017 2016 2015 2014 2013  

Karlskoga  28 61        66 201* 64  

Degerfors  2 2 8 3 13  

Kristinehamn 5 6 24 26 19  
*inkl. Click for Alert finns inte kvar under 2015 

 

Krisberedskap: 

På uppdrag av RCB sammankallar LC medlemskommunernas Krisberedskapsledning i Karlskoga, 

Kristinehamn och Degerfors kommun. Fler kommuner utanför förbundet har visat intresse att kunna 

få hjälp till att larma in krisledningsgrupperna i deras kommuner.  

 

Posom: 

På uppdrag av RCB sammankallar LC medlemskommunernas Posomgrupper. 

 

Kommunjour: 

På uppdrag av kommunerna Kristinehamn, Filipstad, Degerfors och Karlskoga, upprätthåller LC 

VA- och gatujour. 

 
Personal  

Verksamheten är bemannad av 14 tjänster varav 8 hel- och 2 deltidstjänster som larmoperatörer 

samt 4 dagtidspersonal. 

 
 

Nyckeltal År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 

Medlemskommunernas an-
slutna trygg./larm/år varav: 

2524 2622 2717 2870 3063 

Kristinehamn 706 713 729 728 705 

Karlskoga 833 870 921 968 1015 

Filipstad 320 322 333 355 414 

Hällefors 284 322 321 301 313 

Degerfors 264 288 305 405 498 

Storfors 117 107 108 113 118 
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Inriktningsmål: 
LC skall vara det självklara valet för mottagning av trygghetslarm från våra medlemskommuner 
pga. kvalité i form av servicenivå, goda relationer med nyckelpersoner i våra medlemskommuner 
samt ett kostnadseffektivt alternativt 

 LC bör fortsätta arbetet med att knyta till sig fler kommunala fastigheterna/verksamheter när det 

 gäller automatiska brandlarm 

LC bör ha möjlighet utifrån kommunernas önskemål, även bevaka kommunernas objekt och fastig-
heter via kamerabevakning 

 LC skall med hög kvalité och service utföra ett tydligt definierat uppdrag av utalarmering, samband 

och dokumentation för räddningsavdelningens räkning 

LC skall förmedla identifierade risker vidare till samtliga sex medlemskommuner  

  

 
 

Prestationsmål: 
LC skall kartlägga den möjliga marknaden av automa-
tiska      

Arbetet med Hällefors kommun fortgår 
och är på väg in med flertalet larm. 

brandlarm samt övriga tekniska larm i fastigheter/verksam 
-heter inom de medlemskommuner som ännu inte har av-
tal med LC 

 

 

LC skall utifrån medlemskommunernas efterfrågan upp-
handla digitala larmmottagare samt nya digitala trygg-
hetstelefoner.     

Ca 73% av alla larm är digitala. 

LC skall under 2018 fortsätta övergången till digitala      Fortgår. 

Trygghetslarm 
  

 

         
 

Inför framtiden………………………….. 
Arbeta med att kunna ge ett utökat ledningsstöd från LC till Räddningsledare, kompetensutveckling 

påbörjas januari 2018. 

Arbete p.g.a. GDPR, den nya dataskyddsförordningen som kommer att påverka LC:s rutiner runt 

hantering av personuppgifter. 

 
 
 
Ekonomisk kommentar 

    

     Årets resultat är +371 Tkr mot budget vilket är att hänföra till: 

 Intäkter: Större intäkt mot budget 

 

 Personalkostnader: Positivt resultat mot budget då inga vikarier har behövts utbildats under 
året 

 Driftskostnader: Negativ avvikelse är att härleda till fortsatt utbyte av analoga till digitala trygg-
hetstelefoner. 

 

 Avskrivning: Positivt mot budget 
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Ekonomisk översikt 
 
Intäkter 
BRT:s totala intäkter uppgår till 100 904 Tkr (100 968 Tkr), varav 0 Tkr (864 Tkr) kan anses vara  
jämförelsestörande poster. De totala Intäkter är i förhållande till budget högre. 
Medlemskommunernas driftsbidrag till förbundet är BRT:s största inkomstkälla och uppgår till  
83 275 Tkr (82 545 Tkr).  
I förhållande till föregående år så har intäkterna för taxor och avgifter, hyror och försäljning av verk-
samhet av externt sålda tjänster ökat marginellt. År 2016 innehöll betydligt fler debiterbara automa-
tiska brandlarm.  
Medlemsbidraget har vid bokslutet korrigerats ned med 4 198 Tkr pga. för högt schablonberäknat 
medlemsbidrag avseende pensionskostnader. 
 

 
Kostnader  
BRT:s kostnader uppgick till 100 385 Tkr (98 786 Tkr). Personalkostnader exkl. pensionskostnader 
blev 481 Tkr högre än budgeterat. I jämförelse med föregående år har lönekostnaderna ökat med 
3,79%. Detta innefattar även en ökad löneutvecklingen från 1 maj 2016 för heltidspersonal om 
2,45% samt ett omstrukturerat löneavtal för deltidspersonal.  
Övriga driftskostnader exkl. löner är 522 Tkr högre än budget. I jämförelse med föregående år har 
motsvarande driftskostnader ökat med 4,11 % och återfinns finns i första på teknik- och 
IT/kommunikations konton.  
 

 

Pensionskostnader 

BRT svarar för samtliga förekommande pensionskostnader vilka under 2017 uppgick till 10 127 Tkr  

(11 196 Tkr) vilket är 13,36% (14,98%) av den totala personalkostnaden.  

Årets pensionskostnader är 4 198 Tkr lägre än vad som angivits i budget vilket i första hand är att 

hänföra till faktiskt utfall av pensionsskuldsförändring, vilken blev betydligt mindre än vad som tidi-

gare angivits i KPA:s prognoser. Av de 8 personer som under året haft möjlighet att avgå med pens-

ion utnyttjade 3 personer möjligheten. BRT har en relativt hög pensionsskuld i balansräkningen 52 

050 Tkr (52 094 Tkr) i förhållande till antal anställda. Detta är direkt att hänföra till den särskilda ål-

derspensionen som utfaller mellan 58-65 år. Förbundets kostnader i dessa fall är ca 73,5% av den 

anställdes lön fram t o m 65 års ålder. I budget 2017 fastslogs att medlemskommunerna pensionsbi-

drag baseras på KPA:s prognos vilken slut avräknas och korrigeras vid bokslutstillfället utifrån fak-

tiskt utfall. 

 

 
Framtida pensionskostnadsutveckling inkl. löneskatt enl. KPA 2017-12-31 i Tkr 

        

    
År 

2017 
År 

2018 
År 

2019 
År 

2020 
År 

2021 
År 

2022 

Premie KAP-KL 109 118 123 134 144 155 

Avgiftsbestämd ÅP 2 942  3 046 3 181 3 320 3 464 3 615 

Skuldförändring -1 398 2 645 1 556 -470 -1 499 -655 

Finansiell kostnad 1 354 1 645 1 715 2 339 2 591 2 643 

Utbetalningar 2 834 2 525 2 858 4 460 4 805 4 640 

Gamla utbetalningar  4 243   3 910   3 889   4 384   4 337    4 278 

Övrigt   43      

Summa   10 127 13 890 13 322 14 167 13 843 14 676 

        Pensionsskuld i balansräkning 

           52 050 56 341 59 611 61 480 62 572 64 561 
 
 
 
Pensionsskuld utanför balansräkning 

           52 469 50 646 48 818 46 486 44 051 41 734 
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Avskrivningar 
      Årets avskrivning enligt plan om 3 543 Tkr (3 877 Tkr) är en minskning mot budget om 523 Tkr.  

och beror bla på att inköp av tungt fordon levereades under december och har därmed inte kunnat 
färdigställas för att kunna tagas i drift innan årsskiftet. Ingen nedskrivning utöver plan har gjorts un-
der året, däremot har viss utrangering skett. 

        Finansnetto 
      Finansnetto anger skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor. För 2017 var detta netto  

-8 Tkr (-7 Tkr), ett netto som följer schablonberäkningen vid budgetarbetet. 

        Likviditet 
      Årets likviditet har minskat  till att vid årsskiftet vara 14 434 Tkr (15 178 Tkr). Vid 2017 utgång borde 

likviden vara lägre om investeringarna gällande 1 tungt fordon, en befälsbil och nytt kommunikat-
ionsutrustning varit fullföljda motsvarande  5,1 milj. 
Pensionskostnader utöver pensionsskuld har schablonsmässigt utbetalts likvidmässigt från med-
lemskommunerna och reglerats via reversförfarande utifrån faktiskt utfall vid bokslut 

 
Eget kapital 

      Det egna kapitalet har under året ökat med 595 tkr vilket innebär att det inte föreligger skäl till att 
behöva återställa det egna kapitalet under den kommande  3 års perioden. 

        Balanskrav 
      Balanskravet är vid 2017 års utgång uppfyllt.  Gällande 2015 års negativa resultat med uppstådda 

omställningskostnader kopplade till ny hyresmodell och kostnader i samband med att Karlskoga 
och Degerfors överförde sin verksamhet till nya lokaler, antogs beslut i anslutning om att inte be-
höva återställa det egna kapitalet i årsredovisning 2015.  

 Balanskrav   År 2017 År 2016 År 2015 
  Årets resultat 

 
595 2 178 - 1 629 

  Återställande eget kapital 0 0 0 
  

        Soliditet 
       Soliditeten visar den långsiktiga betalningsförmågan och hur stor del av tillgångarna som finansie-

rats med egna medel. Utvecklingen av soliditeten beror dels av förändring av eget kapital och till-
gångarnas värdeökning respektive minskning. Soliditeten vid årets utgång har ökat mot föregående 
år 29 (26). 

 

         Kassalikviditet 
       Måttet (som inte bör understiga 100) anger hur stor del av de kortfristiga skulderna som kan betalas  

i rätt tid. BRT:s förmåga att betala sina kortfristiga skulder är mycket goda och har sedan 2016 ökat 

till 122 (117).  
       

          
 

        Ekonomisk hushållning: 
      Kommunallagen kräver att även Kommunalförbund innefattas om att ha en god ekonomisk hushåll- 

ning. Målsättningen är att verksamheten ska klaras inom givna ekonomiska ramar och att det egna 
kapitalet ska byggas upp för att räcka till att klara av enstaka år med höga kostnader, göra investe-
ringar med egna medel och täcka kommande pensionskostnader. 

   BRT har definierat sin syn på god ekonomisk hushållning i budget 2017 under rubrikerna: 

 * ekonomi och verksamhetsstyrning 
      * pensionskostnader- ansvarsförbindelse 
      * investeringsvolym 

        * resultat och finansiellt mål 
       * verksamheternas prestationsmål 
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Utifrån dessa definitioner arbetar BRT och uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning  

utifrån det ekonomiska perspektivet. 

     BRT har under de senaste tre åren klarat av balanskravet med god marginal och har under de år  

som förbundet funnits tillskapat sig ett eget kapital om 39,4 milj. Banklikviditeten är 14,4 Milj 

samtidigt som förbundet har 8,6 Milj kortfristig utlåning till medlemskommunerna. Detta gör att  

de närmsta 3 åren kommer planerade investeringar att kunna göras med egna likvida medel.  

Investeringarna kommer att vara större än avskrivningarna under samma period av den anledning-  

en att förbundet inte är i fas med investering av tunga fordon.  
   Upptagen pensionsskuld inom balansräkningen är säkrad via de likvida medel om ca 52,0 Milj som 

långsiktligt är utlånade till medlemskommunerna. 
     

Finansiella mål: 
       Kommunallagen och lagen om kommunalredovisning vilket innebar att kommunalförbund skall ha 

upprättat finansiella mål och mål och riktlinjer för sin verksamheten. För verksamhetsåret 2017 

antog BRT som finansiellt mål att:  
     

         årets resultat ska vara positivt utöver större och mer omfat-
tande insatser än vad budget anger. 

Uppfyllt 

                  

årets avskrivning bör inte överskrida budgeterad avskrivning Uppfyllt     

                  

årets investering ska finansieras med egna medel    Uppfyllt     

                  

banklikviditeten bör vid bokslut inte underskrida 3 Milj   Uppfyllt     

                  

 

 

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning ur verksamhetsperspektiv: 

Räddningstjänstavdelning 
      Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att 

påbörja utryckning inom angiven anspänningstid enligt handlingsprogram (exkl 
insatser med fördröjd tidsangivelse som kan härledas till kommunikation/teknik 
gällande själva utalarmeringen) 

Granskning av larm 
vecka 10, 28 och 48.  
3 avvikelser finns beträf-
fande anspänningstid, 
sannolik orsak hos  
huvudarbetsgivaren.   

       
    

 
Skyddsavdelning 

       Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen 
anger hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker 

  Uppnått. 
64 av 64 prioriterade objekt 
har tillsynats under 2017 

                  

       

Larmcentral 
       Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen ska vara bemannad och  Uppnått     

bemannad och tekniskt utrustad, utifrån medlemskommunerna   
 

  

och BRT:s interna efterfrågan av larmtjänster 
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 Redovisningsmodell      
Den kommunala redovisningslagen reglerar förbundets redovisningsmodell, vilken består av resultat 
räkning, balansräkning och kassaflödesanalys. 
 
 

Resultaträkning:  
är en sammanfattning av årets redovisade kostnader och intäkter. Om intäkterna överstiger periodens 
kostnader innebär det att det egna kapitalet ökar och den finansiella styrkan förbättras. Det innebär 
också att balanskravet är uppnått. 
 
Resultaträkningen delas upp i fyra olika resultat.  
Första resultatet är verksamhetens nettokostnader, vilket består av intäkter genererade i verksamheten 
och som minskas med verksamhetens kostnader och planenliga avskrivningar.  
Resultat före finansiella poster reducerar verksamhetens nettokostnader med medlemsbidrag och 
statsbidrag.  
Resultatet efter finansiella intäkter ökar resultatet och medan finansiella kostnader minskar resultatet.  
Extra ordinära kostnader ska normalt inte belasta BRT:s verksamhet, men har vid ett par tillfällen an-
vänds i samband med omställningskostnader. Medlemskommunerna är då väl insatta i hur BRT jobbar 
med dessa kostnader.  
Dessa fyra resultat tillsammans utgör "Årets resultat". 
 
 
 

Balansräkning: 
       beskriver den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället och utgör därmed en koppling mellan åren. 

Den visar det bokförda värdet av BRT:s tillgångar och hur dessa har finansierats, externt 
med främmande kapital (skulder) och internt med eget kapital. 
 

Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar (tillgångar som skall innehas och nyttjas under flera  

år) och omsättningstillgångar (fordringar och kassa). På motsvarande sätt delas skulderna upp i  
kortfristiga och långfristiga skulder samt avsättningar. Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom 
ett år. De övriga skulderna sträcker sig över flera år. Avsättningar innefattar BRT:s pensionsskuld. 
En avsättning är en skuld som man inte vet hur stor den är eller när den ska betalas ut. 

 

 

Kassaflödesanalys: 
      ger upplysning om hur medel har tillförts och hur de har använts. Till skillnad från resultaträkningen 

som redovisar kostnader och intäkter utgår kassaflödesanalysen från gjorda in- och utbetalningar.  
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Resultaträkning 
      (Belopp i tkr) 
      

       

  
 2017-01-01 

 
Budget 

 
 2016-01-01 

  Not -2017-12-31   2017   -2016-12-31 

  

  
   

  

Verksamhetens intäkter 1 17 629 
 

16 271 
 

18 299 

  

17 629 
 

16 271 
 

18 299 

  

  
   

  

Verksamhetens kostnader 
 

  
   

  

  

  
   

  

Personalkostnader 2 -75 806 
 

-79 523 
 

-74 697 

Revision 
 

-198 
 

-240 
 

-195 

Övriga verksamhetskostnader 3 -20 838 
 

-20 209  
 

-20 014 

Avskrivningar enligt plan 4 -3 543 
 

-3 826 
 

-3 877 

Verksamhetens nettokostnad 
 

-82 756 
 

-87 527 
 

-80 484 

  

  
   

  

Erhållna bidrag 
 

  
   

  

Bidrag från medlemskommuner 5 83 275 
 

87 473 
 

82 545 

Statsbidrag 6 84 
 

59 
 

123 

Resultat före finansiella poster 
 

603 
 

5 
 

2 185 

  

  
   

  

Resultat från finansiella poster 
 

  
   

  

Ränteintäkter och liknande resultatposter 
 

0 
 

0 
 

3 
Räntekostnader och liknande resultatpos-
ter 7 -8 

 
-5 

 
-10 

Årets resultat före extra ordinära poster 
 

595 
 

0 
 

2 178 

  

  
   

  

Extra Ord. Intäkter 
 

  
   

  

Extra Ord Kostnader 
 

0 
 

0 
 

0 

Årets resultat 
 

595 
 

0 
 

2 178 
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Balansräkning 
       (Belopp i tkr) 
       

          Not   2017-12-31       2016-12-31 

   
  

   
  

TILLGÅNGAR 
  

  
   

  

   
  

   
  

Anläggningstillgångar 
  

  
   

  

   
  

   
  

Materiella anläggningstillgångar 
  

  
   

  

Inventarier 8 

 
30 095 

   
28 786 

   
  

   
  

Finansiella anläggningstillgångar 
  

  
   

  

Långfristig fordran 9 

 
52 050 

   
52 094 

Summa anläggningstillgångar 
  

82 145 
   

80 880 

   
  

   
  

Omsättningstillgångar 
  

  
   

  

   
  

   
  

Kortfristiga fordringar 
  

  
   

  

Kundfordringar 10 

 
24 049 

   
39 513 

Kortfristig fordran medlemskommuner 11 

 
8 646 

   
9 960 

Övriga fordringar 12 

 
2 696 

   
1 230 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäk-
ter 13 

 
2 368 

   
3 312 

   
37 758 

   
54 015 

   
  

   
  

Kassa och bank 14 

 
14 434 

   
15 178 

Summa omsättningstillgångar 
  

52 192 
   

69 193 

SUMMA TILLGÅNGAR 
  

134 338 
   

150 073 

   
  

   
  

   
  

   
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

  
   

  

   
  

   
  

Eget kapital 
  

  
   

  

Fritt eget kapital 
  

  
   

  

Balanserad vinst  15 

 
-38 844 

   
-36 666 

Årets resultat 
  

-595 
   

-2 178 

   
-39 439 

   
-38 844 

Avsättningar 
  

  
   

  

Avsättningar för pensioner och 
  

  
   

  

liknande förpliktelser 16 

 
-52 050 

   
-52 094 

   
  

   
  

Kortfristiga skulder 
  

  
   

  

Leverantörsskulder 
  

-6 738 
   

-2 829 

Övriga skulder 17 

 
-2 764 

   
-2 598 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäk-
ter 18 

 
-33 346 

   
-53 709 

   
-42 848 

   
-59 135 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

-134 338 
   

-150 073 
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
  (Belopp i tkr) 

      

       

             2017-12-31         2016-12-31 

       Ställda säkerheter 
 

Inga 
   

Inga 

       Ansvarsförbindelser 
      Pensionsförpliktelser utöver vad upptagits 
      bland skulder eller avsättningar 
 

52 469 
   

55 635 
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Kassaflödesanalys 
      (Belopp i tkr) 
      

       

  
 2017-01-01 

   
 2016-01-01 

    -2017-12-31       -2016-12-31 

  

  
   

  

Den löpande verksamheten 
 

  
   

  

Resultat efter finansiella poster 
 

595  
   

2 178 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 3 350 
   

5 106 

  

3 945 
   

7 284 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före   
    förändringar av rörelsekapital 

 

3 945 
   

7 284 

  

  
   

  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
    Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 

 

16 257 
   

-34 050 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 
 

-16 287 
   

42 001 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 915 
   

15 235 

  

  
   

  

Investeringsverksamheten 
 

  
   

  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
 

-4 853 
   

-7 739 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 
 

149 
   

51 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 704 
   

-7 688 

  

  
   

  

Finansieringsverksamhet 
 

  
   

  

Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran 
 

44 
   

-1 280 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 
 

44 
   

-1 280 

  

  
   

  

Årets kassaflöde 
 

-745 
   

6 266 

Likvida medel vid årets början 
 

15 178 
   

8 912 

Likvida medel vid årets slut 
 

14 434 
   

15 178 

       

       

       
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys 

   (Belopp i tkr) 
      

       

  
 2017-01-01 

   
 2016-01-01 

    -2017-12-31       -2016-12-31 

  

  
   

  

Betalda räntor och erhållen utdelning 
 

  
   

  

Erhållen ränta 
 

0 
   

3 

Erlagd ränta 
 

-8 
   

-10 

  

  
   

  

Justeringar för poster som inte ingår i  
 

  
   

  

kassaflödet m m 
 

  
   

  

Av- och nedskrivningar av tillgångar 
 

3 543 
   

3 877 

Reavinst 
 

-149 
   

-51 

Avsättning till pensioner 
 

-44 
   

1 280 

  

3 350 
   

5 106 

Likvida medel 
 

  
   

  

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:   
    Kassa och bank 

 

14 434 
   

15 178 
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       Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp i tkr om inget annat anges 

      

       Not 1   Verksamhetens intäkter 
 

 2017-01-01 
   

 2016-01-01 

    -2017-12-31       -2016-12-31 

Nettoomsättning per väsentligt intäktsslag 
 

  
   

  

Taxor och avgifter 
 

14 164 
   

13 447 

Hyror 
 

698 
   

701 

Försäljning verksamhet och externa tjänster 
 

2 616 
   

4 234 

Övrigt 
 

2 
   

1 

Försäljning tillgångar 
 

149 
   

51 

Vite 
     

865 

       

Summa 
 

17 629 
   

18 299 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 2 Personalkostnader och arvode till styrelse  2017-01-01 
   

 2016-01-01 

    -2017-12-31       -2016-12-31 

  
  

   
  

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   
    Lön Styrelse  

 
-220 

   
-170 

Övriga anställda, lön och ersättningar 
 

-48 344 
   

-46 497 

Semesterlöneskuld 
 

-436 
   

-480 

Totala arbetsgivaravgifter och pensionskostnader -24 900 
   

-25 454 

   fördelat på lagstadgade och avtalsenliga delar -14 773 

   
-14 258 

   fördelat på pensionskostnader 

 
-10 127 

   
-11 196 

       varav avgiftsbestämd ÅP 
 

-2 334 
   

-2 319 

       varav löpande premier 
 

-113 
   

-138 

       varav pensionsutbetalning 
 

-5 709 
   

-5 476 

       varav pensionsskuldsökning inkl löneskatt 
 

44 
   

-1 280 

       varav övriga pensionsavgifter 
 

-37 
   

-63 

       varav löneskatt 
 

-1 978 
   

-1 920 

Andra personalrelaterade kostnader 
 

-1 906 
   

-2 097 

Summa 
 

-75 806 
   

-74 697 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 3   Övriga rörelsekostnader 
 

 2017-01-01 
   

 2016-01-01 

    -2017-12-31       -2016-12-31 

Hyra inkl fastighetsskötsel 
 

-8 376 
   

-8 513 

Räddningstjänst, drift och utrustning 
 

-5 531 
   

-4934 

Kommunikationskostnader 
 

-4 701 
   

-3781 

Försäkring och fordonskatt 
 

-504 
   

-911 

Övrigt 
 

-1 727 
   

-1875 

Summa 
 

-20 837 
   

-20 014 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 4   Avskrivning 
 

 2017-01-01 
   

 2016-01-01 

    -2017-12-31 
   

-2016-12-31 

Avskrivning enl plan  
 

-3 543 
   

-3 877 

Nedskrivning 
 

0 
   

0 

Summa 
 

-3 543 
   

-3 877 
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Not 5   Driftsbidrag  
 

 2017-01-01 
   

 2016-01-01 

    -2017-12-31 
   

-2016-12-31 

Kristinehamn 
 

23 563 
   

23 320 

Karlskoga 
 

29 408 
   

29 065 

Filipstad 
 

10 311 
   

10 264 

Hällefors 
 

6 825 
   

6 708 

Degerfors 
 

9 261 
   

9 218 

Storfors 
 

3 907 
   

3 971 

Summa 
 

82 275 
   

82 545 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 6   Statsbidrag 
 

 2017-01-01 
   

 2016-01-01 

    -2017-12-31 
   

-2016-12-31 

Ersättning för brandskyddsutbildning 
 

0 
   

4 

AMS 
 

0 
   

0 

Ersättning Räddningsskolan 
 

84 
   

119 

Summa 
 

84 
   

123 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 7   Ränteintäkter 
 

 2017-01-01 
   

 2016-01-01 

    -2017-12-31 
   

-2016-12-31 

Ränteintäkter på bankkonto 
 

0 
   

0 

Ränteintäkter på fastränteplacering 
 

0 
   

0 

Ränteintäkter medlemskommuner 
 

0 
   

0 

Övriga ränteintäkter 
 

0 
   

3 

Summa 
 

0 
   

3 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 7   Räntekostnader 
 

 2017-01-01 
   

 2016-01-01 

    -2017-12-31 
   

-2016-12-31 

Kostnadsräntor 
 

-8 
   

-10 

Summa 
 

-8 
   

-10 

  
  

   
  

       

Not 8   Inventarier   2017-12-31 
   

2016-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
 

  
   

  

Vid årets början  
 

87 962 
   

80 065 

Nyanskaffningar 
 

4 853 
   

7 739 

Avyttringar och utrangeringar 
 

-467 
   

-434 

  
92 348 

   
87 962 

  
  

   
  

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
 

  
   

  

Vid årets början  
 

-59 176 
   

-55 734 

Avyttringar och utrangeringar 
 

467 
   

434 

Årets avskrivning enligt plan 
 

-3 543 
   

-3 877 

Nedskrivning 
 

0 
   

0 

  
-62 252 

   
-59 176 

  
  

   
  

Redovisat värde vid årets slut 
 

30 095 
   

28 786 
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Not 9   Långfristig fordran medlemskommunerna 2017-12-31 
   

2016-12-31 

Kristinehamn 
 

14 319 
   

14 332 

Karlskoga 
 

17 569 
   

17 585 

Filipstad 
 

6 857 
   

6 863 

Hällefors 
 

4 724 
   

4 728 

Degerfors 
 

5 842 
   

5 847 

Storfors 
 

2 738 
   

2 740 

Summa 
 

52 050 
   

52 094 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 10   Kundfordringar   2017-12-31 
   

2016-12-31 

Summa 

 
24 049 

   
39 513 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 11   Kortfristig fordran medlemskommunerna 2017-12-31 
   

2016-12-31 

Kristinehamn 
 

2 629 
   

2 998 

Karlskoga 
 

2 459 
   

2 912 

Filipstad 
 

1 173 
   

1 338 

Hällefors 
 

826 
   

935 

Degerfors 
 

1 141 
   

1 290 

Storfors 
 

417 
   

486 

Summa 
 

8 646 
   

9 960 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 12   Övriga fordringar   2017-12-31 
   

2016-12-31 

Handkassa och fordringar hos anställda 
 

0 
   

0 

Fordran skattekonto 
 

57 
   

0 

Ingående moms 
 

2 148 
   

1 229 

Övrigt 
 

490 
   

0 

Summa 
 

2 696 
   

1 230 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 13   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017-12-31 
   

2016-12-31 

Förutbetalda hyror 
 

1 618 
   

1 196 

Förutbetald kommunikation 
 

210 
   

89 

Förutbetald försäkring 
 

112 
   

150 

Förutbetald bilskatt 
 

98 
   

92 

Förutbetald pension 
     

457 

Övriga förutbetalda kostnader 
 

2 
   

98 

Upplupna avtal 
 

95 
   

0 

Upplupen ränta 
     

0 

Upplupen Fora 
     

0 

Upplupna skatteintäkter 
 

112 
   

56 

Övriga upplupna intäkter 
 

121 
   

1 174 

Summa 
 

2 368 
   

3 312 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 14   Kassa och Bank   2017-12-31 
   

2016-12-31 

Nordea, bankkonto 
 

14 434 
   

15 178 

Summa 
 

14 434 
   

15 178 
 
 

 
  

   
  

Not 15   Eget kapital   2017-12-31 
   

2016-12-31 

Fritt eget kapital vid årets början 
 

-38 844 
   

-36 666 

Årets resultat 
 

-595 
   

-2 178 

Eget kapital vid årets slut 
 

-39 439 
   

-38 844 
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Avstämning av balanskrav 
 

 2017-12-31 
   

2016-12-31  

Periodens resultat 
 

595 
   

2 178 

Avgår realisationsvinster 
 

-149 
   

-51 

Justerat resultat 
 

446 
   

2 127 

 
 

  
   

  

 

 
  

   
  

Not 16   Avsättning pensioner   2017-12-31 
   

2016-12-31 

IB Pensionsavsättning ink löneskatt 
 

-50 094 
   

-50 814 

Årets avsättning till pensioner 
 

 44 
   

-1 280 

Summa 
 

-52 050 
   

-52 094 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 17   Övriga skulder   2017-12-31 
   

2016-12-31 

Övr kortfristiga skulder 
 

-164 
   

0 

Utgående moms 
 

-210 
   

-302 

Källskatt 
 

-1 197 
   

-1 148 

Arbetsgivaravgift 
 

-1 193 
   

-1 148 

Summa 
 

-2 764 
   

-2 598 

  
  

   
  

  
  

   
  

Not 18   Uppl. kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 
   

2015-12-31 

Upplupna löner 
 

-2 693 
   

-2 726 

Upplupen semesterlöneskuld 
 

-5 611 
   

-5 175 

Upplupen avgiftbestämd ÅP 
 

-2 368 
   

-2 319 

Upplupen löneskatt på avgiftbestämd ÅP 
 

-576 
   

-563 

Upplupen lönesk på utbet 
 

0 
   

0 

Upplupen skatt, slutavräkning 
 

0 
   

0 

Övriga interimsskulder 
 

-404 
   

-495 

Förutbetalda medlemsbidrag kv1-2 2016 
 

-21 496 
   

-42 404 

Förutbetalda intäkter 
 

-198 
   

-27 

Summa 
 

-33 346 
   

-53 709 

  
  

   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS 80-2018/4



 

 40 

Redovisningsprinciper 
     

         Kommunal redovisningslag styr tillsammans med kommunallagens krav på god redovisningssed  

BRT:s principer för redovisning. 
      

         Grundläggande redovisningsprinciper: 
    Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas betalas. Utställda fakturor efter  

årsskiftet som kan hänföras till redovisningsåret 2017 har fordringsförts och ingår i 2017 års resultat. 

         Skulder har upptagits till faktiska värden av kända skulder. Leverantörsfakturor som inkommit efter  

årsskiftet och som avser redovisningsåret 2017 har skuldbokförts och belastar 2017 års resultat. 

         Den del av löneredovisning som skett under jan 2018 och som avser dec 2017 har periodiserats. 
Intjänad och ej uttagen semesterersättning och komp tid redovisas som kortfristig skuld. Förändringen  
mellan 2016 och 2017 redovisas i verksamhetens kostnader. 
 
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuell personalomkostnadspålägg i samband med löne- 

redovisningen med:  
       2017 

Arbetsgivaravgift enligt lag               31,42% 
Avtalsförsäkringar                              0,08% 
Kollektivavtalad pension                    6,83% 

Summa arbetsgivaravgifter           38,33% 

       

 
      

Med anläggningstillgång avses objekt som har en ekonomisk livslängd som är längre än tre år och  

som uppgår till minst ett halvt basbelopp vilket för 2017 är 22 850kr exkl. moms.  
 Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till det värde som åsattes inventarierna i  

i samband med förbundets bildande. Därefter har avskrivning påbörjats utifrån att inventarier varit  

nyanskaffad. Nya investeringar som gjorts efter förbundets bildande har upptagits till anskaffningsvärde. 

Därefter har planenliga avskrivningar beräknats på de olika objektens anskaffningsvärde och avskrivits 

med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivning påbörjas  

det år som inventarier tagits i bruk. 
     

 

  
     

 
  

     

Avskrivningstider: 
       Tungt fordon 
 

20 år 
     Lätt fordon 

 
10 år 

     Inventarier 
  

5 år 
     Datorer och liknande utrustning 3 år 
      

 
        Pensionsskuldens ökning, dvs avsättningen för den särskilda ålderspensionen inkl. löneskatt har  

redovisats i verksamhetens kostnader. Den individuella delen inkl. löneskatt har avsatts som kortfris-
tig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26%. 
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5 år i sammandrag 
Belopp i tkr 

          

 

2017 

 

2016 

 

2015 

 

2014 

 

2013 

Årets resultat 595 

 

2 178 

 

-1 629 

 

-992 

 

3 307 

          Omsättning 17 629 

 

18 299 

 

16 773 

 

15 195 

 

15 453 

          Verksamhetskostnad inkl. avskrivning 100 385 

 

98 783 

 

97 505 

 

91 832 

 

95 381 

Självfinansierad verksamhetskostnad. 17,56% 

 

18,52% 

 

17,20% 

 

16,55% 

 

16,20% 

Nettokostnad inkl. avskrivning 82 756 

 

80 484 

 

80 731 

 

76 637 

 

79 928 

          Kommunbidrag 83 275 

 

82 545 

 

80 972 

 

77 912 

 

82 743 

          Avskrivning  3 543 

 

3 877 

 

3 576 

 

3 429 

 

3 157 

          Finansnetto -8 

 

-10 

 

-4 

 

60 

 

228 

          Investeringar  4 853 

 

7 739 

 

2 447 

 

6 649 

 

4 786 

          Avsatt till pensioner 52 050 

 

52 094 

 

50 814 

 

48 133 

 

46 771 

Pensionsskuld inom linjen 52 469 

 

55 635 

 

63 184 

 

63 184 

 

67 627 

Årets pensionskostnad 10 127 

 

11 196 

 

12 497 

 

10 641 

 

16 741 

          Balansomslutning 134 338 

 

150 073 

 

104 614 

 

158 973 

 

178 425 

          Eget kapital 39 439 

 

38 844 

 

36 666 

 

38 295 

 

35 288 

          Soliditet 29 

 

26 

 

35 

 

24 

 

22 

Kassalikviditet 122 

 

117 

 

169 

 

117 

 

118 

Banksaldo 14 434 

 

15 178 

 

8 912 

 

25 321 

 

19 761 

          Antal anställda i medeltal 179 

 

179 

 

178 

 

178 

 

179 

Sjukfrånvaro 6,63% 

 

4,66% 

 

5,22% 

 

3,79% 

 

1,50% 

 
 

 
 

      Antal invånare per 12-31 86 701 

 

86 962 

 

85 785 

 

85 354 

 

84 853 

Befolkningsförändring -0,30% 

 

1,37% 

 

0,51% 

 

0,59% 

 

-0,39% 

Förändring mellan år -261 

 

1177 

 

431 

 

201 

 

329 

Total förändring sedan 1999 -5 101 

 

-4 840 

 

-6 017 

 

-6 448 

 

-6 949 

 
 

 
 

      Nettokostnad/inv., kr 954 

 

925 

 

941 

 

898 

 

942 

Medlemsbidrag/inv., kr 960 

 

949 

 

944 

 

913 

 

975 

Medlemsbidrag/inv. exkl.  
844 

 

820 

 

798 

 

788 

 

778 
pension, kr 
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Ord och begreppsförklaringar 
    

         Resultaträkning  
       Redovisning av samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet har förändrats under 

året 

         Balansräkning  
       Redovisning av totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen 

 

         Driftredovisning  
       Beskrivning av utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter 

  

         Investeringsredovisning  
      Redovisning av hur investeringsutgifterna har fördelat sig under året 

  

         Avskrivning  
       Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde 

  

         Anläggningstillgång  
      Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk 

    

         Omsättningstillgång  
      Summan av likvida medel och kortfristiga fordringar som på kort tid kan omsättas i likvida medel 

         Kassalikviditet 
       Ett mått på betalningsberedskap på kort sikt 

    

         Avsättning  
       Fastställd ekonomisk förpliktelse men där storleken av belopp eller tidpunkt för infriande är osäker 

         Eget kapital  
       Skillnad mellan tillgångar och skulder, d.v.s. hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna  

medel 
        

         Periodisering/Interims post  
      Fordran eller skuld mellan olika redovisningsår 

    

         Kortfristig skuld  
       Skuld med löptid på kortare tid än ett år 

     

         Långfristig skuld  
       Skuld som förfaller senare än ett år 

     

         Soliditet  
        Andelen av eget kapital av de totala tillgångarna, d.v.s. graden av självfinansierade tillgångar 

         Kassaflödesanalys  
       Upplysning om hur medel har tillförts och hur de har använts. 
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Förslag till resultatdisposition 
    

         Förbundet redovisar ett överskott 595 492 kr vilket föreslås tillföras eget kapital samt att outnytt-
jade investeringsmedel om 6 432 000 kr överförs till 2018 års investeringsbudget. 

 

         
 
 
Kristinehamn 2018-03-21 
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Faktaruta utryckningsstyrkor enl. Handlingsprogram 2017-2019 
 
Stationer        Anspänningstid 
BRT RCB:   Gemensam resurs samtliga stationer  
 
BRT Södra: 1 Insatsledare för samtliga stationer (jour, beredskap fr 2017-11-01) 
Karlskoga: SL+5 Bm heltid    90 sek  
Kristinehamn: SL+4 Bm heltid         90 sek  
Storfors: SL+4 Bm deltid                                                               5 min 
Degerfors: SL+4 Bm deltid      5 min     
Åtorp: SL+1 Bm deltid     5 min 
 
BRT Norra:         1 Insatsledare för samtliga stationer (beredskap) 
Filipstad: SL+5 Bm deltid     5 min    
Lesjöfors:  SL+4 Bm deltid       5 min    
Hällefors*: SL+4+1 Bm deltid     5 min  
   
    
RCB= Räddningschef i beredskap 
SL= Styrkeledare 
 
*  =1 Bm finansieras av Ovako Steel 
 

Innevånare 
 86 701st. (2017-12-31)    86 962st. (2016-12-31)     

Hällefors

Filipstad

Storfors

Kristinehamn
Karlskoga

Degerfors
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  Bilaga 

  

Bergslagens 

Räddningstjänstförbund 

Revisorerna 

 

 

Revisorernas redogörelse för år 2017 
 

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, god revisionssed för 

kommunal verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Av kommunallagen framgår 

att revisorerna ska granska all verksamhet och bedöma om verksamheterna sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 

rättvisande och om direktionens interna kontroll är tillräcklig. 

 

De granskningar som genomförts under verksamhetsåret 2017 sammanfattas nedan: 

 

 

Granskning av delårsrapport 2017 

Vi har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2017-08-31. En översiktlig 

granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på 

detaljgranskning. 

 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 

lagstiftning och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att 

balanskravet kommer att uppfyllas för år 2017. 

 

Delårsrapporten för 2017 visar ett resultat per 31 augusti på 1,8 mnkr, vilket är 1,6 mnkr 

lägre än för motsvarande period förra året. Enligt helårsprognosen kommer förbundet att 

redovisa ett positivt resultat för 2017 på 1,0 mnkr. Av delårsrapporten framgår vilka 

förutsättningar som gäller för att det prognostiserade resultatet ska kunna uppnås. 

 

Vi bedömer måluppfyllelsen när det gäller de finansiella målen som god. Samtliga fyra 

mål kommer enligt prognosen troligtvis att kunna uppnås för 2017. 

 

Graden av måluppfyllelse när det gäller verksamhetsmålen är svårare att bedöma. Enligt 

uppföljningen i delårsrapporten kommer ett av de tre verksamhetsmålen att kunna uppnås 

fullt ut. Med utgångspunkt i den redovisning som görs i delårsrapporten kan vi inte uttala 

oss om vi instämmer i bedömningen eller inte. 

 

 

Granskning av förbundets arbete med hemsidan och hantering av allmänna 

handlingar 

Vi har gjort en granskning av förbundets arbete med hemsidan och hantering av allmänna 

handlingar. Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets direktion har 

säkerställt tillräcklig intern kontroll inom dessa områden. 
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Vår sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att direktionen inte har 

säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende administrationen av förbundets hemsida. 

Direktionen har delvis säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen av 

inkommande allmänna handlingar. 

 

Vi rekommenderar att styrdokument som berör förbundets kommunikation och hantering 

av allmänna handlingar revideras och anpassas till nuvarande organisation och 

kommande lagändringar. Hemsidan behöver utvecklas utifrån ett brukarorienterat 

perspektiv för att uppfylla kommande lagändringar. I kommande omorganisation är det 

viktigt att även behov kring hanteringen av inkommande allmänna handlingar beaktas.  

 

 

Granskning av förbundets hantering av anläggningsregistret 

Vi har gjort en granskning av förbundets hantering av anläggningsregistret. Syftet med 

granskningen är att bedöma om förbundets räkenskaper är rättvisande. 

 

Vår bedömning efter genomförd granskning av anläggningsregistret är att förbundets 

räkenskaper inte är helt rättvisande. Bedömningen baseras på att det saknas rutiner för att 

upprätthålla ett aktuellt anläggningsregister samt att aktivering sker på helårsbasis istället 

för att följa god redovisningssed inom området. Vi saknar även skriftliga rutiner och 

kommunikationsstrukturer för att säkerställa ett uppdaterat register. 

 

Vi rekommenderar att rutiner för hantering, uppföljning och kontroll av 

anläggningsregistret dokumenteras. En skriftlig rutin bör tas fram som beskriver arbetet 

inför och med investeringar samt kopplingen till anläggningsregistret för att säkerställa 

en löpande uppdatering. Aktivering ska göras kontinuerligt under året i enlighet med 

investeringsbeslut. Registret bör rensas för att säkerställa dess aktualitet. 

 

 

Granskning av årsredovisning 2017 

Vi har granskat förbundets årsredovisning för år 2017. Granskningen av årsredovisningen 

innebär en bedömning av om dokumentet följer kommunallagen, kommunal 

redovisningslag, rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt de beslut 

som fattats när det gäller god ekonomisk hushållning. 

 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp till 

kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att årsredovisningen i allt 

väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed. 

 

Direktionen har fastställt fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning. För 2017 

uppnås samtliga fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer den 

finansiella måluppfyllelsen som mycket god. 

 

 

susgor
Maskinskriven text

susgor
Maskinskriven text

susgor
Maskinskriven text
KS 80-2018/3



  Bilaga 

  

Direktionen har även fastställt mål för god ekonomisk hushållning ur ett 

verksamhetsperspektiv. Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de tre 

målen. Två av målen bedöms som uppnådda och ett av målen bedöms som delvis 

uppnått. Vi bedömer att måluppfyllelsen när det gäller verksamhetsmålen för god 

ekonomisk hushållning är mycket god. 

 

 

Grundläggande granskning av direktionens ansvarsutövande 2017 

Vi har översiktlig granskat om direktionen säkerställer att styrning, uppföljning och 

kontroll av verksamheten är tillräcklig samt om direktionen vidtar tillräcklig åtgärder för 

att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi. 

 

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande granskningen är att direktionen 

till övervägande del vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och 

rapportera det uppdrag de har utifrån förbundsordning, handlingsprogram, lagstiftning 

mm. 

 

Direktionen utövar en tillfredsställande styrning över sin verksamhet. Dock noteras att 

målen för förbundets verksamhet är svåra att följa upp. Direktionen får regelbunden 

rapportering av verksamhet och ekonomi under året. Den löpande uppföljningen av 

verksamheten kan utvecklas ytterligare. 

susgor
Maskinskriven text
KS 80-2018/3



susgor
Maskinskriven text
Degerfors kommunKommunstyrelsenAnk 2018-03-28Dnr KS 80-2018/2

susgor
Rektangel



susgor
Maskinskriven text

susgor
Maskinskriven text
KS 80-2018/2



www.pwc.se 

 

Revisionsrapport 

 

 

 

 

 
Anette Fagerholm 

Certifierad kommunal 

revisor 

 

Mars 2018 

Granskning av  
årsredovisning 2017 
 
Bergslagens räddningtjänst  
 

KS 80-2018/1

susgor
Maskinskriven text
Degerfors kommunKommunstyrelsenAnk 2018-03-28Dnr KS 80-2018/1

susgor
Rektangel



Granskning av årsredovisning 
 

Mars 2018     1 av 8 
Bergslagens räddningstjänsts revisorer 
PwC 

 

Innehåll 

1. Sammanfattning ......................................................................... 2 

2. Inledning .................................................................................... 3 

2.1. Syfte och revisionsfrågor ................................................................................ 3 

2.2. Revisionskriterier ........................................................................................... 4 

3. Granskningsresultat ................................................................... 5 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning ...................... 5 

3.1.1. Iakttagelser ..................................................................................................................... 5 

3.1.2. Revisionell bedömning .................................................................................................. 5 

3.2. God ekonomisk hushållning ........................................................................... 6 

3.2.1. Iakttagelser ..................................................................................................................... 6 

3.2.2. Revisionell bedömning .................................................................................................. 6 

3.3. Rättvisande räkenskaper ................................................................................ 7 

3.3.1. Iakttagelser ..................................................................................................................... 7 

3.3.2. Revisionell bedömning ................................................................................................. 8 

 

KS 80-2018/1



Granskning av årsredovisning 
 

Mars 2018     2 av 8 
Bergslagens räddningstjänsts revisorer 
PwC 

 

1. Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsre-

dovisning för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2017.  

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av 

om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 

samt om resultatet är förenligt med antagna mål. Med utgångspunkt från ställda revis-

ionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp till kom-

munallagens krav på en ekonomi i balans för 2017. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen 

i allt väsentligt innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovis-

ning och god redovisningssed. 

 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med antagna mål avseende god ekonomisk 

hushållning?  

 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det 

finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda.  

Vi kan inte, utifrån årsredovisningens återrapportering, fullt ut bedöma om verksamhet-

ens utfall är förenligt med övergripande mål för verksamheten. Däremot bedömer vi uti-

från formulerad återrapportering i årsredovisningen att verksamhetsmålen för god eko-

nomisk hushållning i allt väsentligt är uppfyllda.   

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprät-

tad enligt god redovisningssed.  
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2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, förbund och 

landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommu-

nala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga 

delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisning-

ens upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 

för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-

munal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 

en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 

fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 

för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 

revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-

siering och ekonomiska ställning? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 

ekonomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  

Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av 

balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekono-

misk hushållning som antagits.  

Avdelningarnas rapportering har granskats såsom den presenteras i årsredovisningen. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-

bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 

att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 

bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 
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resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 

beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 

information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 

varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.  

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundets eko-

nomienhet. Granskningen har i allt väsentligt i den mån det varit tillämpligt utförts enligt 

god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevis-

ion i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on 

Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför till-

lämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets 

revisionsplan.  Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och 

granskning av räkenskapsmaterial. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presen-

terades 2018-03-16. Direktionen fastställer årsredovisningen 2018-03-21 och fullmäktige 

i medlemskommunerna behandlar årsredovisningen vid respektive sammanträde. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef. 

2.2. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen (KL) 

 Lag om kommunal redovisning (KRL) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

 Beslutade mål om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekono-
miska ställning 

3.1.1. Iakttagelser 

Utveckling av förbundets verksamhet 

I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under räkenskaps-

året. Upplysningar lämnas inte om händelser efter räkenskapsårets utgång och avsnitt för 

förväntad utveckling kan utvecklas. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specifi-

ceras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt ålder. I övrigt lämnar den per-

sonalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen.  

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har be-

tydelse för styrning och uppföljning av verksamheten såsom nyckeltal för verksamheterna 

och verksamhetsspecifika utmaningar.  

Investeringsredovisning 

Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budget-

avvikelser för större investeringar lämnas i viss mån. Överensstämmelse med övriga delar 

i årsredovisningen finns.  

Driftredovisning 

Utfallet av förbundets driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen och upp-

lysningar om orsaker till budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i 

årsredovisningen finns.  

Balanskravsresultat 

Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Förbun-

det redovisar en ekonomi i balans för år 2017. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förvaltningsberättelsen innehåller utvärdering av ekonomisk ställning.  

3.1.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verk-

samhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Vi bedömer att 

förvaltningsberättelsen i allt väsentligt innehåller den information som ska ingå enligt lag 

om kommunal redovisning och god redovisningssed. 
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3.2. God ekonomisk hushållning 
3.2.1. Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot de fyra finansiella mål för god ekonomisk 

hushållning som fastställts för förbundet: 

 Årets resultat ska vara positivt 

 Årets avskrivningar bör inte överskrida budgeterad avskrivning 

 Årets investeringar ska finansieras med egna medel 

 Banklikviditeten bör vid bokslutet inte underskrida 3 miljoner kronor. 

Av redovisningen framgår att samtliga mål i likhet med föregående år uppfylls.  

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot dels de mål för ekonomiska hushållning re-

spektive avdelning har att sträva mot, dels de prestationsmål som utarbetats från de mer 

övergripande inriktningsmålen.  

Utvärdering görs för samtliga mål. Måluppfyllnaden för prestationsmålen är i vissa fall 

oklar medan målen för god ekonomisk hushållning i huvudsak bedöms mer tydligt utifrån 

nivå av måluppfyllnad. Vi ser gärna att utvärdering av mål utvecklas och förtydligas för att 

på så vis klargöra arbetet och måluppfyllnad samt eventuella utvecklingsområden. 

Det saknas i vissa fall en bedömning av nivå av måluppfyllnad. Som påpekats bl.a. föregå-

ende år saknas mätbarheten för några prestationsmål vilket gör det svårt att mäta och 

värdera. Målen kan med fördel formuleras utifrån ett mätbart perspektiv för tydligare 

redovisning av bedömning och måluppfyllelse. Resultatet av ospecificerade formuleringen 

av mål och utvärdering för vad som ska anses som ett uppnått mål är att det blir svårt att 

utvärdera måluppfyllnaden.  

Samtliga tre mål för god ekonomisk hushållning ur verksamhetsperspektiv bedöms upp-

fyllda. Av nio formulerade prestationsmål anges fem uppnådda medan resterande enligt 

vår bedömning av redovisad måluppfyllelse anges som pågående.  

3.2.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning i det 

finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 är uppfyllda.  

Vi anser att vi utifrån redovisade prestationsmålsresultat inte kan bedöma om verksam-

hetens utfall är förenligt med övergripande mål för verksamheten. Utifrån att fem av nio 

mål bedöms som uppfyllda är måluppfyllelsen god. Utifrån formulerade mål för god eko-

nomisk hushållning bedömer vi verksamheternas utfall som förenligt med satta mål.  

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning av den samlade måluppfyllelsen 

för verksamhetsmålen eller målen för god ekonomisk hushållning. 
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3.3. Rättvisande räkenskaper 
3.3.1. Iakttagelser 

Resultaträkning 

Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 med viss anpassning och omfattar tillräck-

liga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader 

för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med 

föregående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 595 tkr (2 178 tkr). Resultat medför därför en po-

sitiv avvikelse mot budget med 595 tkr. I resultatkommentarerna för respektive avdelning 

redogörs för budgetavvikelserna.  

I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter minskat medan kostnader 

ökat. Det är såväl personalrelaterade kostnader som övriga verksamhetskostnader som 

ökat. Verksamhetskostnadernas utfall överstiger budgeterad nivå medan de för personal 

snarare är lägre. Avskrivningarna har minskat något jämfört med föregående år och bud-

get, investeringsnivån har inte riktigt nått upp till planerad nivå. Medlemsbidragen är 

högre än föregående år men lägre än budget vilket beror på pensionsåtagandet.  

Rutiner och kontroll av periodiseringar i samband med bokslutet är noggrann även om 

bytet av ekonomisystem under året försvårat något.   

Balansräkning 

Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckligt med noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och skulder 

per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade 

samt har värderats enligt principerna i KRL.  

Under året har vi granskat förbundets hantering av anläggningstillgångar och kan som 

resultat av den granskningen konstatera att aktivering och avskrivning i dagsläget inte 

fullt ut följer gällande lagstiftning. Aktivering sker för helår oavsett när tillgången tas i 

bruk vilket i vissa avseenden kan innebära en avskrivningskostnad som är högre än vad 

den borde varit om förbundet följt regelverket. Vi bedömer dock att årets avskrivnings-

kostnader inte påverkats i en väsentlig mån av denna felaktiga hantering och att kost-

nadspåverkan därmed är av mindre karaktär.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Den omfattar inga noter 

men tilläggsinformation för ej likvidpåverkande poster. Överensstämmelse med övriga 

delar av årsredovisningen finns. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 

Årsredovisningen lämnar tilläggsupplysningar och redogör för ett antal tillämpade redo-

visningsprinciper, omfattning kan med fördel fortsätta utvecklas. 
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Avvikelser från god redovisningssed har noterats då det saknas viss information avseende 

pensionsmedel för att till fullo följa rekommendationerna för pensionsmedlen. Vidare 

lämnas inte upplysningar om förbundets leasingavtal i enlighet med RKR 13. 

3.3.2. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att räkenskaperna är 

upprättade enligt god redovisningssed.  

 

2018-03-22   

   

Maria Jäger 
Uppdragsledare 

 

 Anette Fagerholm 
Projektledare 
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§ 57 Dnr 00088-2017  

Rapport kvartal 4 2017: Ej verkställda beslut enligt 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och rapportering enligt samma 
lag samt socialtjänstlagen och rapportering 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Redovisningen av gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från 
beslutsdatum för kvartal fyra 2017 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden är enligt 9 § Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera alla gynnade beslut som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnden ska också 
rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dagen verkställigheten avbröts. De statistiska uppgifterna ska 
rapporteras till kommunfullmäktige, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
samt kommunens revisorer enligt 28 § f-g LSS. Denna rapportering avser fjärde 
kvartalet 2017. 

Socialnämnden är även skyldig enligt 4 kap 1 § samt 2 kap 3 § socialtjänstlagen 
att rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader. 
Nämnden ska också rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från fjärde kvartalet 2017.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36/2018-02-19 

Kvartalsrapport från socialnämnden avseende kvartal 4 2017 
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KVARTALSRAPPORT AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT 
 
Kvartal 4 år 2017   
 
Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum 
 

 Verksamhetsområde   Kön  Typ av bistånd Beslutsdatum  Verkställt 

1 LSS OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Man Kontaktperson 2017-02-27 Nej 
Resursbrist* 

2 LSS OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Man Kontaktperson 2017-04-07 Nej 
Resursbrist* 

3 LSS OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Kvinna Kontaktperson 2017-06-01 Nej 
Resursbrist* 

4 LSS OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Man Kontaktperson 2017-06-19 Avslutad 
2017-11-13 

5 LSS OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Kvinna Kontaktperson 2016-11-02 Nej 
Resursbrist* 

6 SOL, OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Man Kontaktperson 2017-07-27 Nej 
Resursbrist* 
  

7 
 

SOL,OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Kvinna Kontaktperson 2016-03-01 Nej 
Resursbrist* 

8  
 

SOL,OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning 

Kvinna Kontaktperson 2016-06-23 Nej 
Resursbrist* 

 
* Saknar lämplig person/uppdragstagare.  
 




