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§ 90 Dnr 7158  

Fastställande av föredragningslista och val av 
justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg och ändringar: 

 Punkt ekonomisk månadsuppföljning utgår 

 Punkt information om Dataskyddsförordningen (GDPR) utgår 

 Punkt diskussion om utvecklingsmöjligheter företag läggs till 

 Punkt information om Kommuninvests föreningsstämma läggs till 
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§ 91 Dnr 00021-2018  

Information från Degerfors IF med anledning av 
kommunens låneåtagande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar Leif Rosén, ordförande Degerfors IF, för 
informationen.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen får bland annat följande information: 

 Publiknärvaron har än så länge varit bättre än föregående år 

 Sponsorintäkter ligger något efter budget, men det är tidigt på säsongen 
och arbete pågår.   

 Lotteri och försäljningsverksamhet går bra  

 SEF-bidraget vet föreningen om först när säsongen är klar. Men det är 
budgeterat med försiktighet avseende placering 

 Medlemsavgifter går bra 

 Kostnader för verksamheten följer budget 

 Planen är i bra skick tack vare frivilliga arbetsinsatser med snöröjning 
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§ 92 Dnr 00103-2018  

Diskussion om instruktion till kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 
Ett förslag på instruktion kommer till kommunstyrelsens arbetsutskott i maj.  

Sammanfattning av ärendet 

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

SKL skriver följande: 

I propositionen pekar regeringen på att det ur ett medborgarperspektiv är 
viktigt att det tydligt framgår vad som ingår i det politiska ledarskapet respektive 
vad som är den ledande tjänstemannens uppdrag. De förtroendevalda, de 
anställda, medlemmarna och allmänheten ska kunna förstå vem som svarar för 
vad. Den införda regleringen innebär däremot inte att något politiskt ansvar 
läggs på den ledande tjänstemannen. Det ansvaret bärs fullt ut och ograverat av 
den politiska nivån. 

Det betonas i propositionen att det är styrelsen som ska utse direktören. Det 
innebär att uppgiften att definiera direktörens roll också vilar på de 
förtroendevalda i styrelsen som helhet. Även om förhållandet mellan styrelsens 
ordförande och direktören är centralt för ledningen av en kommun eller ett 
landsting är det ändå styrelsen som helhet som bestämmer vilka uppgifter 
direktören har och vilka ramar som gäller för direktörens uppgifter. 

I 7 kap. 2 § KL klargörs att instruktionen ska fastställa direktörens 
grundläggande uppgifter och hur direktören ska leda förvaltningen under 
styrelsen. Därutöver är det upp till varje kommun eller landsting att bestämma 
om vad som ska regleras. 

Bifogat finns ett underlag med exempel från några andra kommuner om 
instruktion till kommundirektör/chef. Kommunstyrelsen föreslås nu diskutera 
olika aspekter av uppdraget och instruktionen. Målsättningen är att det ska 
finnas en färdig instruktion att besluta om på kommunstyrelsens sammanträde i 
juni.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-30 

Sammanställning av instruktioner från andra kommuner 
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Skickas till 

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. 
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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 
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. 
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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   

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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§ 94 Dnr 00072-2018  

Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för hantering av hot, hat och våld.  

2. Två kontaktpersoner per parti utses för incidenthantering.  

Sammanfattning av ärendet 
Förtroendevalda utsätts för olika typer av påtryckning och hot. Det är ca 12 
procent av politikerna i Degerfors som uppger att de har blivit utsatta. Det är 
jämfört med riket i sin helhet en låg siffra men noll tolerans ska råda. Det är 
viktigt att veta hur man kan förebygga hot och hur man ska göra då man själv 
blir utsatt. Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av hot, våld och allvarliga 
trakasserier mot förtroendevalda med koppling till deras offentliga uppdrag. 
Riktlinjerna omfattar även hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband 
med offentliga sammanträden.  

Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens 
förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av sina offentliga 
förtroendeuppdrag.  Degerfors kommun verkar genom dessa riktlinjer för att 
förtroendevalda, genom hot, våld eller allvarliga trakasserier inte ska kunna 
påverkas i sin roll som beslutsfattare. Uppdraget som förtroendevald ska kunna 
genomföras utan inskränkningar samt med en godtagbar känsla av trygghet och 
säkerhet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2018-04-23 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-23 

Skickas till 
Säkerhetssamordnare 

Samtliga politiska partier  
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§ 95 Dnr 00017-2018  

Redovisning av kommunstyrelseförvaltningens 
handlingsplan för att skapa en rökfri kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Återrapporteringen av handlingsplanen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunens rökpolicy framgår att policyn behöver konkretiseras i 
respektive nämnd för att på bästa sätt kunna implementeras. Respektive 
förvaltning ska i samband med detta arbete ta fram nämndspecifika 
handlingsplaner som återrapporteras till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelseförvaltningen hade 2017-12-31 34 tillsvidareanställda 
medarbetare och av dessa är det numera få som röker.  

Förvaltningens samtliga medarbetare kommer att vid arbetsplatsträffar under 
2018 få information om att rökning inte är tillåten i direkt anslutning till 
arbetsplatsen eller i kommunens fordon. Vidare kommer medarbetarna att 
informeras om att kommunen erbjuder rökavvänjningsstöd till de medarbetare 
som vill bli rökfria.  

Utöver att information lämnas på arbetsplatsträffar kommer information om 
kommunens rökpolicy att lämnas till nyanställda medarbetare inom 
förvaltningen i samband med introduktion.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2018-04-23 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-19 

Skickas till 
Personalchef 

Kommunchef  
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§ 96 Dnr 00085-2018  

Redovisning av kommunstyrelseförvaltningens 
handlingsplan för att skapa en friskare arbetsplats 

Kommunstyrelsens beslut 
Återrapporteringen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningarna att ta fram nämndspecifika 
analyser och handlingsplaner för friskare arbetsplatser. 
Kommunstyrelseförvaltningen hade vid årsskiftet 34 tillsvidareanställda 
medarbetare och sjukfrånvaron för 2017 låg totalt på 1,9 %. Förvaltningens 
avdelningar har arbetat aktivt med den fysiska kontorsarbetsmiljön. Den sociala 
och organisatoriska arbetsmiljön kvarstår dock som ett utvecklingsområde. Ett 
arbete med att i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4) ta 
fram mål för detta arbete kommer därför att påbörjas under våren. En 
nulägesbild skapas inledningsvis med hjälp av Prevents enkät om psykosocial 
arbetsmiljö. Utifrån detta nuläge görs en prioritering av de områden 
förvaltningen behöver arbeta med. Prioriteringen och planeringen av det 
fortsatta arbetet ska göras med medverkan av förvaltningens medarbetare.  

För att säkerställa anonymiteten hos dem som svarar på enkäten kommer 
företagshälsovården att anlitas för den praktiska hanteringen av enkäterna och 
sammanställning av resultatet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2018-04-23 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-10 

Skickas till 
Personalchef 

Kommunchef  
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§ 97 Dnr 00217-2015  

Avstämningsrapport av Social insatsgrupp 

Kommunstyrelsens beslut 
Avstämningsrapporten godkänns och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2015 uppmärksammades hos såväl socialtjänst, skolan och polis ett 
behov att skapa ett systematiskt arbete för de ungdomar som riskerar att 
utveckla en destruktiv livsstil. Detta på grund av ökade oroligheter bland 
grupperingar av ungdomar i centrala Degerfors både under och efter skoltid. 
Skadegörelse, inbrott, etablerad kontakt och handel med vuxna missbrukare var 
några av de saker som uppmärksammades. 

I Degerfors finns sedan tidigare Degerforsmodellen vilket är en familjestöds- 
och samverkansmodell. Grundtanken med modellen är att det stöd som ges till 
familjerna i kommunen blir bättre om olika aktörer deltar utifrån sina 
perspektiv och utgångspunkter. Med detta som bakgrund tillsatte styrgruppen 
för Degerforsmodellen en arbetsgrupp för Social insatsgrupp. Arbetsgruppens 
uppdrag var att skapa ett tydligt arbetssätt i samverkan mellan socialtjänst, 
grundskola, gymnasieskola och polis för att ge ungdomar, vårdnadshavare och 
anhöriga till barn i åldern 13-20 år en möjlighet till adekvat stöd.    

De första två projektåren var totalt fem ungdomar med i Social insatsgrupp och 
i mars 2018 är fyra ungdomar inskrivna.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2018-04-23 

Delrapport från folkhälsoförvaltningen, 2018-04-03 

Skickas till 
Folkhälsoförvaltningen  
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§ 98 Dnr 00073-2018  

Farthinder utmed Banfallsvägen 

Kommunstyrelsens beslut 
Ge servicenämnden i uppdrag att ta bort fanhindret utmed Banfallsvägen.  

Sammanfattning av ärendet 

Från boende utmed Banfallsvägen 1- 20 har 2017-03-27 inkommit en skrivelse 
med önskemål om att kommunen tar bon fanhindret på Banfallsvägen. De 
boende anser att fanhindret skapar mer olägenheter än nytta. 

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har under hösten 2016 utfört en 
trafikmätning utmed Banfallsvägens norra del, vilken gav vid handen relativt 
liten trafikmängd samt små hastighetsöverträdelser. Serviceförvaltningen 
meddelar att hindret skapat vissa problem i samband med snöröjningen. 
Kommunstyrelsen bör därför göra de boende till viljes och besluta att 
farthindret ska avlägsnas.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2018-04-23 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-28  

Skrivelse från boenden, 2018-03-27 

Skickas till 
Servicechef 

Miljö- och samhällsbyggnadschef  
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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      

 

 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(20) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 00022-2018  

Delegeringsbeslut 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegeringsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Nr Beskrivning Funktion 

13-2018 Remiss av regional handlingsplan för grön 
infrastruktur - Remissen ska besvaras av 
Mårten Persson 

Kanslichef 

14-2018 Omsättning samt amortering av lån Ekonomichef 

15-2018 Yttrande över ansökan enligt ordningslagen - 
uteservering Degerfors Sportbar 

Miljö- och 
hälsoskyddsinsp. 

16-2018 Yttrande över ansökan enligt ordningslagen - 
allmän sammankomst 1 maj 

Miljö- och 
hälsoskyddsinsp. 

17-2018 Yttrande över ansökan enligt ordningslagen - 
allmän sammankomst informationsmöte LO 

Miljö- och 
hälsoskyddsinsp. 

18-2018 Yttrande över ansökan enligt ordningslagen - 
allmän sammankomst utställning av elbilar 

Miljö- och 
hälsoskyddsinsp. 
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§ 101 Dnr 2088  

Handlingar och rapporter för kännedom 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nr Rapport – handling  

25 Regionstyrelsens ställningstagande angående rapporten ÖMS 2050 – 
samverkan kring planering i östra Mellansverige 

26 Protokoll Degerforsbolagen AB 2018-03-22 
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§ 102 Dnr 2423  

Kurser och konferenser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala Koldioxidbudgetar – 
från Paris till kommunfullmäktige 

CEMUS och 
Ramböll 

 

5 juni i Stockholm 
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§ 103 Dnr 8122  

Utvecklingsmöjligheter för företag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar Peter Pedersen (V) för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen diskuterar olika utvecklingsmöjligheter för lokala företag. 
Kommunstyrelsen är överens om att det är viktigt med utveckling av det lokala 
näringslivet och att det finns goda möjligheter för det lokala näringslivet att 
utvecklas och expandera.  
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§ 104 Dnr 5381  

Information från Kommuninvest föreningsstämma 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar Gertowe Thörnros (V) för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvest har haft styrelsemöte och föreningsstämma. Gertowe Thörnros 
(V) deltog och informerar om frågorna som diskuterades och beslutades.  

 

 


