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Tid och plats: Kl. 10.00 – 11.00, D-salen i Folkets hus 

BESLUTANDE 
Ledamöter: 

Anita Bohlin Neuman (V) ordförande 
Carina Sätterman (S) 
Karl-Axel Svensson, PRO Degerfors 
Barbro Vindahl, SPF 
Bengt Carlsson, SPF 
Evert Karlsson, PRO Svartå: 
Maj-Britt Bengtzing, SKPF 
Stina Jansson, SKPF 
Ingrid Johansson, Anhörigföreningen 
Tauno Inkinen, Finska föreningen 
 
  

Tjänstgörande  
ersättare: 

Anita Thor Aronsson, PRO Degerfors ersättare för Bernt Fägerås, PRO 
Degerfors 
Sonja Johansson, SPF 
 

 
ÖVRIGA 
DELTAGARE 

 

  

Tjänstemän: Marianne Andersson, sekreterare 
Peter Pedersen, kommunalråd, kommunstyrelsen 
Kim Bäckström, kommunalråd, kultur- och utbildningsnämnden 
Kjell Hultgren, Degerforsbyggen 
 

Utses att justera: Karl-Axel Svensson 

Justeringens  
tid och plats: 

Kansliavdelningen, 2016-11-25 

  

 
 
UNDERSKRIFTER 
 
 
Sekreterare: 
 
 
 
 
Ordförande: 
 
 
 
 
Justerande: 

Paragrafer 22 - 25 
 
 
 
_______________________________ 
   Marianne Andersson  
 
 
 
_______________________________ 
  Anita Bohlin Neuman 
 
 
 
_______________________________ 
  Karl-Axel Svensson 
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Anslag/bevis 
Organ: Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum: 2016-11-18 

Datum när anslaget sattes upp: 2016-11-25 

Datum när anslaget tas ner: 2016-12-20 

Protokollet förvaras vid: Kansliavdelningen 

Underskrift:  
 
______________________________ 
 Marianne Andersson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

KPR § 22 Dnr:   

Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna till mötet, och då speciellt Peter Pedersen, Kim 
Bäckström och Kjell Hultgren som inbjudits till mötet.  

Justerare 
Som justerare av protokollet utses Karl-Axel Svensson 

Dagordning 
Ledamot Evert Karlsson anmäler en fråga om brister i bemötande.  
Med det tillägget fastställs dagordningen.   

Föregående protokoll 
Protokollet från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.  

Anmälan av nya ärenden 

Inga önskemål från ledamöterna.  

Inbjudan 
Degerfors Energi bjuder in till invigning av det nya värmeverket den 27 november 2016. 
Värmeverket ligger på Outokumpus industriområde, Strömsnäsvägen 2.  
Det nya verket byggdes för att säkra fjärrvärmeleveransen i Degerfors med omnejd. 
Fjärrvärme är en miljövänlig uppvärmningsform och som bränsle används restprodukter 
från vår lokala skogsnäring. 
 
Kom på invigningen så får du veta mer! 
 
___________  
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KPR § 23 Dnr:   

Presentation av kommunalråd 

Ärendet 
Nytillträdda kommunalråden Peter Pedersen och Kim Bäckström presenterar sig.  
 
Kim Bäckström är ny som kommunalråd för kultur- och utbildningsnämnden. Han 
efterträder Peter Pedersen som ordförande i kultur- och utbildningsnämnden och som 
ordförande i Degerfors Energis styrelse.  
 
Peter Pedersen, som har lång erfarenhet som politiker i Degerfors och som 
riksdagsledamot i 12 år, tillträdde i augusti som kommunalråd och ordförande i 
kommunstyrelsen.  
 
När det gäller kommunens ekonomi ser man en försiktigt positiv trend. Det är en liten 
men dock ökning av invånarantalet. Meritvärdena för skolan har förbättrats. 
Kommunen har kunnat lösa boendet för ensamkommande i egen regi vilket är bra. Vi är 
inte låsta i dyra och långvariga avtal.  
Det finns utmaningar som kommunen måste lösa bl. a bostadsbristen. 
 
__________ 
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KPR § 24 Dnr:   

Information från Degerforsbyggen AB 

Ärendet 
Kjell Hultgren är inbjuden för att berätta om hur det ser ut i Degerfors när det gäller 
tillgången på lägenheter och hur kommunens byggplaner ser ur.  
 
Degerforsbyggen AB har totalt ca 800 lägenheter i sitt bestånd. Därtill kommer 
affärsfastigheter och de fastigheter man förvaltar åt kommunen.  
 
2016 har varit ett intensivt år. 40 mkr har satsats på olika projekt. Under året har 32 nya 
lägenheter skapats. En del av dessa är reserverade för personer med särskilda behov.  
I Slingan byggs träningslägenheter för ensamkommande. Det har gjort att 5 lägenheter i 
Slingan 4 har frigjorts för den allmänna hyresmarknaden. På Medborgargatan 1 och 
Sveagatan 2 har nya lägenheter ställts i ordning där tidigare var kontorsutrymmen.  
Gruppboende LSS vid Gärdesvägen kommer att stå klart under vårvintern 2017.  
 
Nämndhuset har rustats upp. Främst var det ventilationen som var problemet men det 
behövdes även en uppfräschning av lokalerna.  
Degernäs camping har också fått ett lyft, bl.a har tillgängligheten för funktionshindrade 
förbättrats när nya campingstugor byggts.  
 
Högbergs industriområde – där jobbar man för att få in nya hyresgäster.  
 
Det är brist på lägenheter i Degerfors, ett problem vid delar med de flesta kommuner i 
Sverige. Samtidigt varnar experter för att bygga för mycket. Vi måste försöka få en bra 
balans mellan tillgång och efterfrågan. Det gäller också vad gäller hyresnivån på de 
lägenheter som produceras. Några söker boende med lite högre standard och därmed 
högre hyror, men det måste även finnas lägenheter med lägre hyror.  
 
De höga byggkostnaderna är ett problem och det är en utmaning hur man löser det.  
 
De byggprojekt som är på gång är radhus i Kanadaskogen vid älven. Det blir lägenheter 
med 2-4 rum. Kjell visar ritningar. Geoteknisk undersökning ska göras. Hyran kan 
förväntas bli runt 8 000 kr för en tvåa och 10 000 för en trea. Kan vara klara för 
inflyttning i februari 2018. 
 
Ett annat projekt är på tomten vid Stora Valla där det längre tillbaka låg en bensinmack. 
Där kan man tänka sig att bygga ett hyreshus, 3-4 våningar. Även vid Backmansgatan 
finns planer för boende.  
 
__________ 
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KPR § 25 Dnr:   

Fråga om dåligt bemötande inom vården 

Ärendet 
Evert Karlsson redogör för uppgifter som framförts till honom om brister i vård och 
bemötande vid ett av kommunens äldreboende.  
 
Kommunala pensionärsrådet är överens om att det som beskrivs inte kan accepteras och 
inte överensstämmer med kommunens värdegrund.  
 
Ordföranden lovar att ta upp det med ansvarig chef.  
  
__________ 
 
 
 
 


