
 

 

 

Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se  
E-post 

kommun@degerfors.se   
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 

  
693 80 Degerfors 

Besöksadress 

Herrgårdsgatan 37 
Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

 
 
Max Tolf, 0586-482 34 
max.tolf@degerfors.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-09 
Referens 

KS 00029-2018 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

 Kommunfullmäktige 

 

Borgenstak för kommunal borgen för kommunens 
helägda aktiebolags låneförpliktelser  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
kommunens helägda aktiebolags låneförpliktelser enligt nedan, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. De nya nivåerna gäller från 2018-06-01. 
 
 Totalt högsta 

lånebelopp 
Degerforsbolagen AB 30 000 000 kr 
Degerforsbyggen AB 265 000 000 kr 
Degerfors Industrihus AB 45 000 000 kr 
Degerfors Energi AB  80 000 000 kr 

 420 000 000 kr 
   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens senaste beslut om kommunal borgen för de helägda kommunala 
företagen är från 2017-02-27, KF § 1. De utgifter som uppstått 2017 och 2018 
med anledning av nybyggnation hos Degerforsbyggen AB klaras inte med egna 
medel utan ett upplåningsbehov har uppstått. Behovet av nyupplåning kan inte 
ske inom tidigare beslutat borgenstak utan en höjning av borgenstaket behöver 
ske. Med anledning av den ökade investeringsnivån inom bolaget skulle 
borgentaket för Degerforsbyggen AB behöva höjas med 20,0 mkr till 265,0 
mkr.  
 
För Degerfors Energi AB är förhållandet det motsatta och för detta bolag kan 
borgenstaket sänkas med motsvarande. Det innebär en sänkning från 100,0 tkr 
till 80,0 tkr. 
 
Borgenstaket bedöms kunna vara oförändrat för Degerforsbolagen AB och 
Degerfors Industrihus AB. 
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Ovanstående innebär att det sammantagna borgenstaket för kommun-
koncernen kan hållas oförändrat, dvs 420,0 mkr. Förändringen för 
Degerforsbyggen AB och Degerfors Energi AB görs inom tidigare beslutat 
borgenstak för kommunkoncernen. 
 
Borgenssituation och lånesituation per 2017-12-31 samt förslag till nytt 
borgenstak för respektive bolag framgår enligt nedan. 
 
 Lånebelopp Kvar att 

utnyttja 
Borgensbeslut 

2017 
Förslag 

borgenstak 2018 

Degerforsbolagen AB 30 000 000 kr 0 kr 30 000 000 kr 30 000 000 kr 

Degerforsbyggen AB 232 500 000 kr 12 500 000 kr 245 000 000 kr 265 000 000 kr 

Degerfors 
Industrihus AB 

40 000 000 kr 5 000 000 kr 45 000 000 kr 45 000 000 kr 

Degerfors Energi AB 71 800 000 kr 28 200 000 kr 100 000 000 kr 80 000 000 kr 

Summa 374 300 000 kr 45 700 000 kr 420 000 000 kr 420 000 000 kr 

   

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Degerforsbolagen AB 
Degerforsbyggen AB 
Degerfors Industrihus AB 
Degerfors Energi AB 
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 Kommunstyrelsen 

 

Antagande av ändring av detaljplan (ÄDP) genom 

tillägg för Västra Möckelnstranden - Lervik 

Förslag till beslut 

1. Ändring av detaljplan genom tillägg (ÄDP) för Västra Möckelnstranden 

– Lervik antas. 

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt plan- och bygglagen 4 kap § 

34 behöver därför inte upprättas. Kommunens ställningstagande 

offentliggörs.  

3. Detaljplanearbetet finansieras genom planavgifter som tas ut vid 

kommande bygglovgivning, undantaget om en fastighetsägare eller 

arrendehavare istället väljer att träffa avtal med kommunen om 

planläggning till en ersättning av 10 000 kronor per fastighet/ 

arrendetomt. Planavtalet måste vara undertecknat innan planen antas av 

kommunstyrelsen för att vara giltigt. 

Sammanfattning av ärendet 

Samråd om planförslaget har genomförts 12 - 30 januari 2018. Inkomna 

synpunkter redovisas och kommenteras i samrådredogörelsen. Inga ändringar i 

planförslaget föreslås.  

Eftersom planändringen bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för 

allmänheten samt är förenlig med översiktsplanen har begränsat standard-

förfarande använts. Inga yttranden har inkommit från sakägare. Länsstyrelsen 

framför inga synpunkter över ändringsförslaget i sitt granskningsyttrande. Det 

innebär att planändringen kan antas av kommunstyrelsen efter samrådet. 

Ärendet 

Kommunen har under några år genomfört planläggning av mark och 

bebyggelse längs Västra Möckelnstranden. Huvudsyftet med planläggningen har 

varit att ge befintlig bebyggelse byggrätter och utnyttjandegrad som motsvarar 

god villastandard. Därutöver har, om intresse funnits från markägare, byggrätter 

för nya villatomter skapats. För både befintliga bostadshus och nya villatomter  

annblo
Maskinskriven text
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har det på några platser varit nödvändigt att införa bestämmelser om buller-

skärmning samt begränsning av byggrätter och byggnadshöjd med tanke på 

störningar från trafiken på den närliggande länsvägen.  

Sedan 2017-07-01 gäller nya riktvärden för buller vid bostäder (högre 

bullernivåer tillåts utan krav på åtgärder) vilket innebär att de bestämmelser som 

reglerar bullerskärmning och/eller begränsningar inom vissa byggrätter i 

gällande detaljplan kan tas bort eller revideras. Genom denna ändring av 

detaljplan genom tillägg (ÄDP) kan de nya riktvärdena för buller utnyttjas vid 

framtida bostadsbyggande samtidigt som övriga bestämmelser som inte berörs 

av bullerriktvärden ligger kvar oförändrade i underliggande/gällande detaljplan. 

Ändring av detaljplanen för Lervik innebär endast att begränsningar kopplat till 

buller för byggande av bostadshus utgår eller revideras. 

Finansiering 

Nedan beskrivna finansiering är utformad med samma villkor som för samtliga 

tidigare laga kraftvunna detaljplaner för Västra Möckelnstranden (första beslut 

KS § 174/ 2013-10-07). 

Huvudprincipen är nu liksom tidigare att kommunen bekostar planläggningen 

inom ordinarie budgetram och att planavgift tas ut i samband med framtida 

bygglovgivning, i enlighet med vid respektive tidpunkt gällande taxa. Skälet till 

detta är att det skulle vara omöjligt att träffa planavtal med samtliga enskilda 

fastighetsägare och arrendehavare vid given tidpunkt. Vid nybyggnad av 

enbostadshus eller vid större tillbyggnader kan planavgiften bli förhållandevis 

hög. Samtliga fastighetsägare och arrendehavare erbjöds därför som alternativ 

att träffa planavtal med kommunen där full ersättning för planläggningen ska 

vara 10 000 kronor per fastighet/arrendetomt. Utöver de nya bostadstomter 

som skapats vid planläggningen har avtalsmöjligheten tidigare nyttjats av 7 

ägare till befintliga bostadstomter.  

I samband med att tre av de detaljplaner som redan är antagna och har vunnit 

laga kraft nu ändras med anledning av nya bullerregler så har de som inte 

tidigare tecknat planavtal erbjudits ytterligare en möjlighet att ingå planavtal för 

egna fastigheter/arrendetomter, enligt samma villkor. Summan om 10 000 

kronor är inte momspliktig. Planavtal som tecknas nu i samband med ändringen 

av gällande detaljplan ska för att vara giltiga vara undertecknade av båda parter 

innan planen antas av kommunstyrelsen, d v s det beslut som denna 

tjänsteskrivelse avser. Ett villkor i nämnda avtal är också att kommunstyrelsen 

fattar beslut i enlighet med denna tjänsteskrivelse.  
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Planavtal som tecknats tidigare gäller oförändrat och omfattar även 

bestämmelserna i ändringarna (ÄDP:erna) för de tre detaljplanerna. 

 

Susanna Weiberg 

stadsarkitekt 

 

 

 
 



upprättad av K-Konsult Karlskoga på uppdrag av
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ANTAGANDEHANDLING
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BEGRÄNSAT STANDARDFORFARANDE – NYA PBL - Antagandehandling

Ändring av detaljplan genom tillägg (ÄDP) för

Västra Möckelnstranden - Lervik
samt upphävande av del av områdesbestämmelser för Västra Möckelnstranden

Degerfors kommun

Örebro län

Ändring av detaljplan (ÄDP) upprättad 2017-10-29

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 ändrade bestämmelser

Planbeskrivning som redovisar ändringar

Fastighetsförteckning

DETALJPLANENS Degerfors kommun har under några år genomfört planläggning av mark

HUVUDDRAG och bebyggelse längs Västra Möckelnstranden, från tätorten i söder till

gränsen mot Karlskoga kommun i norr. Huvudsyftet med den genom-

förda planläggningen har varit att ge befintlig bebyggelse byggrätter och

utnyttjandegrad (hur stora hus som får byggas) som motsvarar god villa-

standard. Därutöver har, om intresse funnits från markägare, byggrätter

för nya villatomter skapats.

För ett betydande antal av både befintliga bostadshus och nyskapade

villatomter har det varit nödvändigt att införa bestämmelser om buller-

skärmning. Skälet är länsväg 205/243 som löper omedelbart väster om

de planlagda områdena och i olika grad påverkar boendemiljön.

Under våren 2017 beslutade riksdagen sänka riktvärdena för buller kopp-

lat till bostäder vilket för flera av de planlagda områdena längs Västra

Möckelnstranden innebär att de bestämmelser för bullerskärmning som

lagts in i detaljplanerna endera kan tas bort eller revideras. Förenklat

innebär det att det i ett flertal fall skulle bli både enklare och innebära

lägre kostnader att bygga i berörda områden.

För att kunna tillgodogöra sig de nya lägre kraven på bullerskärmning

måste bestämmelserna i de nu lagakraftvunna detaljplanerna, bland an-

nat denna för Lervik, tas bort eller revideras. Detta sker genom en ”änd-

ring av detaljplan”, där den gällande detaljplanen ligger kvar oförändrad,

förutom de bestämmelser som rör riktvärden för buller. Detta beskrivs

närmare längre fram i detta dokument.

På plankartan markeras i rött vilka bestämmelser som tas bort, revide-

ras eller tillkommer i syfte att anpassa planen till de nya riktvärdena för

buller.
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VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN

Underliggande detaljplan Underliggande eller gällande detaljplan har handlagts under 2014-2015 i

enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Med underlig-

gande plan avses den detaljplan som utgör utgångsläget för ändringen.

Nytt planuppdrag Beslut om planuppdrag för samtliga detaljplaner som skulle upprättas

längs Västra Möckelnstranden togs 2013. För att få tillgodogöra sig de

nya lägre riktvärdena för buller måste ett planuppdrag vara beslutat un-

der 2015 eller senare. Ett nytt uppdrag att göra ändring av berörd detalj-

plan har därför tagits under hösten 2017.

Planförfarande Denna ändring genom tillägg (ÄDP) till detaljplan handläggs med be-
gränsat standardförfarande i enlighet med PBL SFS 2014:900 5 kap 7 §,

vilket innebär att standardförfarandet begränsas till att endast innehålla

kommunikationssteget samrådsskedet. Förfarandet tillämpas då plan-

ändringen bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för all-

mänheten samt är förenlig med kommunens översiktsplan och Länssty-

relsens granskningsyttrande över densamma.

Planprocessen Det begränsade standardförfarandet innebär att samrådshandlingar tas

fram och presenteras för samrådskretsen – som begränsats till att en-

dast omfatta sakägare som direkt berörs av planändringarna.

Granskningsskedet utgår och planförslaget prövas för antagande efter

ett avslutat samrådsskede. Sakägarkretsen ges tillfälle att under två

veckors tid lämna skriftliga synpunkter. Berörda sakägare är sådana

som berörs av själva ändringen - ej nödvändigtvis alla som berörts av

underliggande detaljplaner.

ÄNDRING AV DETALJPLAN

Vad innebär begreppet En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa den gällande

”ändring av detaljplan”? detaljplanen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra

hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny

plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom

ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens,

PBL, krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga

detaljplanen (i detta fall bostadsändamål). Det är kommunen som i det

enskilda fallet avgör om det är lämpligt att ändra en detaljplan eller om

den befintliga planen ska ersättas med en ny eller upphävas.

Kommunen kan använda sig av ändring när det finns en plan där syftet

fortfarande är aktuellt (i detta fall bostadsändamål), men där justeringar

Länsväg 205/243
går strax intill

planområdet och
det är trafikbuller

från vägen som
genererar krav på

skärmning och
begränsar i viss

mån var bostäder
kan byggas.
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av planen behövs för att den ska bli mer användbar och funktionell (i

detta fall minskade krav på bullerskärmning p g a ändrade riktlinjer).

Prövningen är avgränsad till att omfatta enbart det som ändringen avser.

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunk-

ten lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid änd-

ring av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och

lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de plan-

bestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort.

Den nu aktuella ändringen av detaljplanen för Lervik bedöms falla inom

ramarna för vad som enligt Boverket är fullt rimligt att genomföra som

ändring av detaljplan genom tillägg (ÄDP). Kommunen har därför, med

hänsyn till ändringens begränsade omfattning samt syftet för underlig-

gande detaljplan, beslutat om planuppdrag genom ändring av detaljplan

(ÄDP).

Manér för redovisning av Ändringarna i detaljplanen redovisas genom röda markeringar på un-

ändringar derliggande/gällande detaljplan. Denna planbeskrivning begränsas till att

redovisa syftet med och konsekvensen av ändringen samt att beskriva

ändringarna/tilläggen jämfört med underliggande detaljplan. Vid plan-

tolkning ska de båda detaljplanerna, den underliggande och ändringen

(ÄDP:n) läsas tillsammans. Den underliggande detaljplanen fortsätter

att gälla – med undantag för de ändringar och tillägg som anges på till-

hörande ändringskarta med röda markeringar.

SYFTE Syftet med denna ändring av detaljplan är att anpassa bestämmelser

som rör krav på bullerskärmning till de riktvärden för buller som gäller

från 2017-07-01.

PLANDATA

Läge Planområdet är beläget längs Västra Möckelnstranden, inom området

Lervik några kilometer norr om Degerfors tätort.

Omfattning Planområdet omfattar delar av stam-

fastigheterna Lervik 1:14 och 1:15, ett

40-tal avstyckade fastigheter varav 13

är nya villatomter som avstyckats i

enlighet med underliggande detaljplan.

Planens avgränsning motsvarar exakt

den gällande detaljplanen för Lervik.

Areal Planområdets areal är ca 150 000 m².

Markägarförhållanden All mark inom planområdet är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLL-

NINGSTAGANDEN

Gällande detaljplan Detaljplan som är föremål för ändring/tillägg:

Västra Möckelnstranden - Lervik, Degerfors kommun,

laga kraft 2015-05-25.

Områdesbestämmelser som omnämns i rubriken upphävdes i sam-

band med att underliggande detaljplan vann laga kraft.

KS 271-2017/12
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Bebyggelse, använd- Planområdet är bebyggt med ett 25-tal bostadshus och rymmer

ningssätt, mm därutöver 13 nya än så länge obebyggda villatomter som styckats utifrån

underliggande/gällande detaljplan.

Inga användnings- och bebyggelsemässiga förändringar som påverkar

planförhållandena i området har tillkommit efter att underliggande/gäl-

lande detaljplan vann laga kraft.

Skärmning av trafikbuller Planområdet är beläget strax intill länsväg 205/243 vilket inneburit krav

på skärmning av buller i form av plank eller vall mellan vägen och de när-

mast belägna bostadskvarteren. Kravet i underliggande/gällande detalj-

plan är att skärmning ska göras till en höjd av 1,5 till 2,0 meter över väg-

banans nivå innan nybyggnation av bostäder eller större tillbyggnader av

befintliga bostadshus får ske.

Utöver skärmningen begränsas de ytor som för bebyggas med bostads-

hus.

FÖRÄNDRINGAR

Skärmning av trafikbuller Bullernivåer grundar sig alltid på beräkningar enligt vedertagna modeller,

alltså inte mätningar. För trafikbuller som det är frågan om vid Lervik be-

räknas två olika typer av bullervärden. Dels ekvivalentbuller som visar

ett årsdygnsmedelvärde, dels maxbuller vilket är det högsta buller som

beräknas uppstå vid ett enskilt tillfälle. Faktorer som påverkar buller-

beräkningarna är bl a trafikmängd, avstånd mellan bullerkälla och motta-

gare, topografi vilket inkluderar bullerkällans respektive mottagarens

nivå, markbeskaffenhet (mjuk eller hård) samt skärmning i form av bygg-

nader och liknande.

I de allra flesta fall är det den ekvivalenta bullernivån som begränsar var

det är tillåtet att bygga bostäder eller om det behövs skärmning för att

klara gällande riktvärden för utemiljö (55 dBa). Innemiljön är vanligen

mycket enklare att klara eftersom dagens isolering samt 3- eller 4-glas-

fönster dämpar buller mycket bra.

Sedan handlägg-
ningen av underlig-

gande/gällande
detaljplan har minst
ett nytt bostadshus

tillkommit. Huset
på bilden har fak-

tiskt ersatt det hus
som finns på plan-
handlingens fram-
sida. Förändring-

arna påverkar utö-
ver lättnader vad

gäller buller-
skärmning inte de

övriga planmässiga
förhållandena.
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Från den 1 juli 2017 höjdes det så kallade riktvärdet för ekvivalent buller

från 55 dBA (decibel) till 60 dBA. Eftersom bullerskalan är logaritmisk där

10 dBA innebär en fördubblad bullernivå så är höjningen inte oväsentlig

för att påverka om det finns behov av skärmning eller inte.

Riktvärdet för maxbuller (70 dBA) förändrades inte men som nämnts

ovan är maxbuller sällan styrande för var byggande av bostäder får ske.

I samband med framtagande av underliggande/gällande detaljplan gjor-

des ett flertal bullerberäkningar. Först och främst en så kallad frifälts-

beräkning som visar bullerutbredning längs länsvägen utan tillkom-

mande skärmningar. Därutöver har anpassade beräkningar gjorts för

Lervik för att klarlägga vilken typ av skärmning som krävdes inom detta

område utifrån de tidigare strängare riktvärdena.

Samtliga relevanta bullerutbredningskurvor finns illustrerade på den

plankarta som följer ändringen av detaljplanen (ÄDP:n).

Konsekvenser inom plan- Det ändrade riktvärdet för ekvivalent buller innebär att samtliga nya

området tomter kan bebyggas utan krav på skärmning av buller eller att de ytor

som får bebyggas med bostadshus blir större än tidigare. Detta innebär

en betydande förenkling och att det blir billigare när tomterna ska bebyg-

gas.

Den nordligaste och den sydligaste befintliga tomten ligger så nära läns-

vägen att skärmning krävs ifall större tillbyggnader ska göras varför

skärmningsbestämmelserna behålls i dessa båda fall.

Ändrade bestämmelser Förändringarna jämfört med underliggande/gällande detaljplan är föl-

jande (markerade med rött på plankartan):

- Kravet på skärmning för den södra gruppen av nya tomter utgår.

- För två av de nya tomterna i södra gruppen sker en marginell utökning

ytan (gråmarkerad) som bara är tillgänglig för byggande av uthus och

andra komplementbyggnader, men i gengälld utgår kravet på

skärmningen.

- För de fyra nya tomterna längre norrut, vilka inte har krav på skärmning

i gällande detaljplan, blir ytorna närmast länsvägen, som tidigare bara

fick bebyggas med uthus och andra komplementbyggnader, nu även

tillgängliga för placering av bostadshus.

Inga planbestämmelsetyper tillkommer eller utgår helt i och med änd-

ringen av detaljplanen (ÄDP:n).
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GENOMFÖRANDE-

FRÅGOR

Handläggning och Detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande enligt lag-

tidplan stiftningen i plan- och bygglagen 2015 (PBL - SFS 2014:000) som gäller

från 1 januari 2015. Planuppdrag gavs den 21 augusti 2017.

Handläggningen sker under hösten 2017 och vintern 2018, planen för-

väntas vinna laga kraft under första kvartalet 2018.

Denna detaljplan samordnas med två andra ändringar av detaljplan i

samma område längs Västra Möckelnstranden.

Antagande Då detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande kommer

planen att antas av kommunstyrelsen.

Genomförandetid Genomförandetiden förändras inte genom denna ändring av detaljplan

(ÄDP) utan är fortsatt 5 år efter att underliggande/gällande detaljplan

vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap och Initiativtagare till planläggningen (ÄDP:n) är Degerfors kommun.

ansvarsfördelning Inga förändringar i huvudmannaskap eller ansvar föreligger jämfört med

underliggande/gällande detaljplan.

Fastighetsbildning och Ändringen av detaljplanen (ÄDP:n) innebär inga förändringar avseende

fastighetsrättsliga fastighetsrättsliga åtgärder.

konsekvenser

Planekonomi Upprättande av ändringen av detaljplanen (ÄDP:n) bekostas primärt av

Degerfors kommun.

Planavgift får tas ut för berörda fastigheter i samband med bygglov-

givning.

Undantag gäller för de fastigheter, arrendetomter eller motsvarande där

fastighetsägaren enligt kommunstyrelsebeslut (KSAU § 145 - 2014-11-

17) träffat avtal om planläggning med Degerfors kommun, till en ersätt-

ning av 10 000 kronor per tomt/byggätt.

Inom den här ytan
ett stycke från

länsvägen finns
byggrätter för ett
drygt 10-tal villa-
tomter. Föränd-

ringen av rikt-
värdena för buller
innebär att det nu
inte längre krävs
skärmning för att

bygga bostadshus
inom dessa ytor.
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För följande fastigheter/arrendetomter har planavtal tecknats vilket inne-

bär att planavgift inte får tas ut vid framtida bygglovgivning vilket då även

inkluderar denna ändring av detaljplan (ÄDP): Lervik 1:15 - 13 nya

bostadstomter (numera avstyckade, Lervik 1:42-1:54) samt Lervik 1:8,

1:19, 1:24, 1:26, 1:29, 1:30 och 1:31.

Dessa planavtal ska även omfatta reglering enligt denna ändring av de-

taljplan (ÄDP).

Ändringen av detaljplanen (ÄDP:n) innebär inga förändringar av kostnad-

sansvar jämfört med underliggande/gällande detaljplan.

Tekniska utredningar En bullerutredning daterad 2013-08-21 har utförts av Sweco. En kom-

pletterande utredning gjordes under 2014 som redovisar skärmnings-

behov vid Lervik 1:14 och 1:15.

Det föreligger inga behov av ytterligare bullerberäkningar med anledning

av denna ändring av detaljplan (ÄDP) eftersom erforderlig fakta finns i

redan genomförda beräkningar.

MEDVERKANDE Mårten Persson, miljö- och samhällsbyggnadschef

TJÄNSTEMÄN Susanna Weiberg, stadsarkitekt

Christina Sanfridsson, mätningsingenjör

Anders Nilsson, Sweco, bullerutredning

Andreas Persson, Sweco, bullerutredning

Johan Mood, plankarta

K-Konsult Karlskoga

Bosse Björk

Planarkitekt
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PLANKARTA MED ÄNDRINGAR (markerade med rött)

(för plankarta med full kvalitet se separat karthandling)

ANTAGANDEVERSION
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Västra Möckelnstranden - Lervik
samt upphävande av del av områdesbestämmelser för Västra Möckelnstranden

ANTAGANDEHANDLING

ÄNDRING AV DETALJPLAN
för

ÄDP
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BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE – PBL 2015 

 
 
 
Ändring av detaljplan genom tillägg (ÄDP) för 

  VÄSTRA MÖCKELNSTRANDEN 

 – LERVIK 
  (samt upphävande av del av områdesbestämmelser 
  för Västra Möckelnstranden)   

 
Degerfors kommun 

  Örebro län 
 
  ÄDP upprättad 2017-10-29 

av K-Konsult Karlskoga 
 

  _______________________________________________  

   

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
   
 

SAMRÅDSUTSKICK Samråd med privata sakägare har skett genom att kompletta handlingar 
sänts ut per brev till 12 januari 2018. Eventuella synpunkter skulle ha varit 
kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast den 30 januari 2018.  

   
 

YTTRANDEN Inga yttranden har inkommit från sakägare. 

SAKÄGARE   
 
 

SAMRÅDSREMISS Planen har under tiden 12-30 januari 2018 även varit utsänd  
till kommunala förvaltningar och andra berörda instanser. 

 

KOMMUNALA Lantmäteriet har inkommit med ett yttrande, bilaga 1. 

YTTRANDEN, M FL  
Kommentar: 
Fastighetsförteckningen kompletteras enligt yttrandet. 

 
 

Trafikverket har inkommit med ett yttrande, bilaga 2. 

 
 Kommentar: 
Det ter sig mycket förvånande att Trafikverket anser att de riktvärden för 
buller som Sveriges riksdag beslutat ska gälla i hela landet och som 
tillkommit för att underlätta bostadsbyggandet, inte ska få användas i 
Degerfors kommun. Inga förändringar av planförslaget görs med anledning 
av yttrandet. 
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Övriga instanser har endera inget att erinra eller har valt att inte yttra sig 
över planförslaget. 

 
 

ÖVRIGA   Länsstyrelsen har inkommit med ett yttrande, bilaga 3. 

YTTRANDEN  
 Kommentar: 
Då länsstyrelsen inte har några synpunkter på planförslaget medför yttrandet 
inga förändringar. 

 

 

 
 

FÖRSLAG TILL Kommunstyrelsen föreslås anta ändring av detaljplan genom tillägg  

BESLUT  (ÄDP) för Västra Möckelnstranden – Lervik samt att offentliggöra 
kommunens ställningstagande att det detaljplanen medger inte kommer att 
innebära någon betydande miljöpåverkan och att någon miljöbedömning 
därför inte har gjorts. 

 
 
 
  Degerfors 2018-02-10  
   
 
    

Bosse Björk 
  Planarkitekt 
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Bestämmelse om bullerskärmning utgår

Ny avgränsning för bullerskärmning  
(plank/vall)

Egenskapsgräns upphör att gälla

Egenskapsgräns tillkommer

Område där korsmark upphör att gälla

Område där korsmark tillkommer

ÄNDRING AV DETALJPLAN 
GENOM TILLÄGG

Denna plankarta redovisar med rött ändringar och tillägg till 
en gällande detaljplan, och ska ska läsas tillsammans med 
gällande detaljplan. 
 
Utöver ändringar och tillägg som anges med rött gäller laga 
kraftvunnen detaljplan: 
Västra Möckelnstranden - Lervik  
Laga kraft 2015-05-25 (KF 2015-04-27 §41).

Planändring (ÄDP) upprättad 2017-10-29
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Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se 
E-post 

kommun@degerfors.se 
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 

Degerfors kommun 
693 80 Degerfors 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Herrgårdsgatan 37, Degerfors 

Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

 

Susanna Weiberg, 0586-48159 
susanna.weiberg@degerfors.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2018-02-12 
Diarienummer 

KS 209-2017 

 

 
 

 

 

 Kommunstyrelsen 

 

Antagande av ändring av detaljplan (ÄDP) genom 

tillägg för Västra Möckelnstranden - Tällekullen 

Förslag till beslut 

1. Ändring av detaljplan genom tillägg (ÄDP) för Västra Möckelnstranden 

– Tällekullen antas. 

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt plan- och bygglagen 4 kap § 

34 behöver därför inte upprättas. Kommunens ställningstagande 

offentliggörs. 

3. Detaljplanearbetet finansieras genom planavgifter som tas ut vid 

kommande bygglovgivning, undantaget om en fastighetsägare eller 

arrendehavare istället väljer att träffa avtal med kommunen om 

planläggning till en ersättning av 10 000 kronor per fastighet/ 

arrendetomt. Planavtalet måste vara undertecknat innan planen antas av 

kommunstyrelsen för att vara giltigt. 

Sammanfattning av ärendet 

Samråd om planförslaget har genomförts 12 - 30 januari 2018. Inkomna 

synpunkter redovisas och kommenteras i samrådredogörelsen. Inga ändringar i 

planförslaget föreslås.  

Eftersom planändringen bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för 

allmänheten samt är förenlig med översiktsplanen har begränsat standard-

förfarande använts. Inga yttranden har inkommit från sakägare. Länsstyrelsen 

framför inga synpunkter över ändringsförslaget i sitt granskningsyttrande. Det 

innebär att planändringen kan antas av kommunstyrelsen efter samrådet. 

Ärendet 

Kommunen har under några år genomfört planläggning av mark och 

bebyggelse längs Västra Möckelnstranden. Huvudsyftet med planläggningen har 

varit att ge befintlig bebyggelse byggrätter och utnyttjandegrad som motsvarar 

god villastandard. Därutöver har, om intresse funnits från markägare, byggrätter 

för nya villatomter skapats. För både befintliga bostadshus och nya villatomter  

annblo
Maskinskriven text
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har det på några platser varit nödvändigt att införa bestämmelser om buller-

skärmning samt begränsning av byggrätter och byggnadshöjd med tanke på 

störningar från trafiken på den närliggande länsvägen.  

Sedan 2017-07-01 gäller nya riktvärden för buller vid bostäder (högre 

bullernivåer tillåts utan krav på åtgärder) vilket innebär att de bestämmelser som 

reglerar bullerskärmning och/eller begränsningar inom vissa byggrätter i 

gällande detaljplan kan tas bort eller revideras. Genom denna ändring av 

detaljplan genom tillägg (ÄDP) kan de nya riktvärdena för buller utnyttjas vid 

framtida bostadsbyggande samtidigt som övriga bestämmelser som inte berörs 

av bullerriktvärden ligger kvar oförändrade i underliggande/gällande detaljplan. 

Ändring av detaljplanen för Tällekullen innebär endast att samtliga 

begränsningar kopplat till buller för byggande av bostadshus utgår. 

Finansiering 

Nedan beskrivna finansiering är utformad med samma villkor som för samtliga 

tidigare laga kraftvunna detaljplaner för Västra Möckelnstranden (första beslut 

KS § 174/ 2013-10-07). 

Huvudprincipen är nu liksom tidigare att kommunen bekostar planläggningen 

inom ordinarie budgetram och att planavgift tas ut i samband med framtida 

bygglovgivning, i enlighet med vid respektive tidpunkt gällande taxa. Skälet till 

detta är att det skulle vara omöjligt att träffa planavtal med samtliga enskilda 

fastighetsägare och arrendehavare vid given tidpunkt. Vid nybyggnad av 

enbostadshus eller vid större tillbyggnader kan planavgiften bli förhållandevis 

hög. Samtliga fastighetsägare och arrendehavare erbjöds därför som alternativ 

att träffa planavtal med kommunen där full ersättning för planläggningen ska 

vara 10 000 kronor per fastighet/arrendetomt. Utöver de nya bostadstomter 

som skapats vid planläggningen har avtalsmöjligheten tidigare nyttjats av 3 

ägare till befintliga bostadstomter.  

I samband med att tre av de detaljplaner som redan är antagna och har vunnit 

laga kraft nu ändras med anledning av nya bullerregler så har de som inte 

tidigare tecknat planavtal erbjudits ytterligare en möjlighet att ingå planavtal för 

egna fastigheter/arrendetomter, enligt samma villkor. Summan om 10 000 

kronor är inte momspliktig. Planavtal som tecknas nu i samband med ändringen 

av gällande detaljplan ska för att vara giltiga vara undertecknade av båda parter 

innan planen antas av kommunstyrelsen, d v s det beslut som denna 

tjänsteskrivelse avser. Ett villkor i nämnda avtal är också att kommunstyrelsen 

fattar beslut i enlighet med denna tjänsteskrivelse.  
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Planavtal som tecknats tidigare gäller oförändrat och omfattar även 

bestämmelserna i ändringarna (ÄDP:erna) för de tre detaljplanerna. 

 

Susanna Weiberg 

stadsarkitekt 

 

 

 



upprättad av K-Konsult Karlskoga på uppdrag av

Degerfors kommun

ANTAGANDEHANDLING

Begränsat standardförfarande - PBL 2015

Västra Möckelnstranden

- Tällekullen
samt upphävande av del av områdesbestämmelser

för Västra Möckelnstranden

ÄDP

ÄNDRING AV DETALJPLAN
för

ÄDP upprättad 11 november 2017

ÄNDRING av detaljplan genom tillägg

där underliggande detaljplan vann laga kraft 2017-05-15 (KF 2017-04-24 §31)
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Bosse Björk

tel 070-345 55 70
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BEGRÄNSAT STANDARDFORFARANDE – PBL 2015 - Antagandehandling

Ändring av detaljplan genom tillägg (ÄDP) för

Västra Möckelnstranden - Tällekullen
samt upphävande av del av områdesbestämmelser för Västra Möckelnstranden

Degerfors kommun

Örebro län

Ändring (ÄDP) upprättad 2017-11-11

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 ändrade bestämmelser

Planbeskrivning som redovisar ändringar

Fastighetsförteckning

DETALJPLANENS Degerfors kommun har under några år genomfört planläggning av mark

HUVUDDRAG och bebyggelse längs Västra Möckelnstranden, från tätorten i söder till

gränsen mot Karlskoga kommun i norr. Huvudsyftet med den genom-

förda planläggningen har varit att ge befintlig bebyggelse byggrätter och

utnyttjandegrad (hur stora hus som får byggas) som motsvarar god villa-

standard. Därutöver har, om intresse funnits från markägare, byggrätter

för nya villatomter skapats.

För samtliga nyskapade villatomter har det beroende på trafikbuller varit

nödvändigt att införa vissa begränsningar för hur tomterna får bebyggas,

det gäller även en befintlig bostadstomt. Skälet är länsväg 205/243 som

löper omedelbart väster om de planlagda områdena och i olika grad på-

verkar boendemiljön.

Under våren 2017 beslutade riksdagen sänka riktvärdena för buller kopp-

lat till bostäder vilket för flera av de planlagda områdena längs Västra

Möckelnstranden innebär att de bestämmelser för bullerskärmning som

lagts in i detaljplanerna endera kan tas bort eller revideras. Förenklat

innebär det att det i ett flertal fall skulle bli både enklare och innebära

lägre kostnader att bygga i berörda områden.

För att kunna tillgodogöra sig de nya lägre kraven på bullerskärmning

måste bestämmelserna i de nu lagakraftvunna detaljplanerna, bland an-

nat denna för Tällekullen, tas bort eller revideras. Detta sker genom en

”ändring av detaljplan”, där den gällande detaljplanen ligger kvar oföränd-

rad, förutom de bestämmelser som rör riktvärden för buller. Detta be-

skrivs närmare längre fram i detta dokument.

På plankartan markeras i rött vilka bestämmelser som tas bort, revide-

ras eller tillkommer i syfte att anpassa planen till de nya riktvärdena för

buller.
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VAL AV PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN

Underliggande detaljplan Underliggande/gällande detaljplan har handlagts under 2015-2017 i en-

lighet med Plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. Med underlig-

gande plan avses den detaljplan som utgör utgångsläget för ändringen.

Nytt planuppdrag Beslut om planuppdrag för samtliga detaljplaner som skulle upprättas

längs Västra Möckelnstranden togs 2013. För att få tillgodogöra sig de

nya lägre riktvärdena för buller måste ett planuppdrag vara beslutat un-

der 2015 eller senare. Ett nytt uppdrag att göra ändring av berörd detalj-

plan har därför tagits under hösten 2017.

Planförfarande Denna ändring genom tillägg (ÄDP) till detaljplan handläggs med be-
gränsat standardförfarande i enlighet med PBL SFS 2014:900 5 kap 7 §,

vilket innebär att standardförfarandet begränsas till att endast innehålla

kommunikationssteget samrådsskedet. Förfarandet tillämpas då plan-

ändringen bedöms vara av begränsad betydelse, sakna intresse för all-

mänheten samt är förenlig med kommunens översiktsplan och Länssty-

relsens granskningsyttrande över densamma.

Planprocessen Det begränsade standardförfarandet innebär att samrådshandlingar tas

fram och presenteras för samrådskretsen – som begränsats till att en-

dast omfatta sakägare som direkt berörs av planändringarna.

Granskningsskedet utgår och planförslaget prövas för antagande efter

ett avslutat samrådsskede. Sakägarkretsen ges tillfälle att under två

veckors tid lämna skriftliga synpunkter. Berörda sakägare är sådana

som berörs av själva ändringen - ej nödvändigtvis alla som berörts av

underliggande detaljplaner.

ÄNDRING AV DETALJPLAN

Vad innebär begreppet En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa den gällande

”ändring av detaljplan”? detaljplanen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra

hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny

plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom

ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens,

PBL, krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga

detaljplanen (i detta fall bostadsändamål). Det är kommunen som i det

enskilda fallet avgör om det är lämpligt att ändra en detaljplan eller om

den befintliga planen ska ersättas med en ny eller upphävas.

Länsväg 205/243
går ett stycke från
planområdet vilket
genererar ett visst

trafikbuller. Ge-
nom de nya rikt-

värdena för buller
krävs inte längre

någon begränsing
för var bostadshus

kan placeras.
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Kommunen kan använda sig av ändring när det finns en plan där syftet

fortfarande är aktuellt (i detta fall bostadsändamål), men där justeringar

av planen behövs för att den ska bli mer användbar och funktionell (i

detta fall minskade krav på bullerskärmning p g a ändrade riktlinjer).

Prövningen är avgränsad till att omfatta enbart det som ändringen avser.

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunk-

ten lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid änd-

ring av detaljplan görs dock inte någon fullständig lämplighets- och

lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de plan-

bestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort.

Den nu aktuella ändringen av detaljplanen för Tällekullen bedöms falla

inom ramarna för vad som enligt Boverket är fullt rimligt att genomföra

som ändring av detaljplan (ÄDP). Kommunen har därför, med hänsyn till

ändringens begränsade omfattning samt syftet för underliggande detalj-

plan, beslutat om planuppdrag genom ändring av detaljplan (ÄDP).

Manér för redovisning av Ändringarna i detaljplanen redovisas genom röda markeringar på un-

ändringar derliggande/gällande detaljplan. Denna planbeskrivning begränsas till att

redovisa syftet med och konsekvensen av ändringen samt att beskriva

ändringarna/tilläggen jämfört med underliggande detaljplan. Vid plan-

tolkning ska de båda detaljplanerna, den underliggande och ändringen

(ÄDP:n) läsas tillsammans. Den underliggande detaljplanen fortsätter

att gälla – med undantag för de ändringar och tillägg som anges på till-

hörande ändringskarta med röda markeringar.

SYFTE Syftet med denna ändring av detaljplan är att anpassa bestämmelser

som rör krav på bullerskärmning till de riktvärden för buller som gäller

från 2017-01-07.

PLANDATA

Läge Planområdet är beläget längs Västra Möckelnstranden, inom området

Tällekullen några kilometer norr om Degerfors tätort.

Omfattning Planområdet omfattar delar av stam-

fastigheten Tällekullen 1:20, 8 av-

styckade fastigheter samt bygg-

rätter för motsvarande 8 nya villa-

tomter.

Planens avgränsning motsvarar exakt

den gällande detaljplanen för Tällekullen.

Areal Planområdets areal är ca 50 000 m².

Markägarförhållanden All mark inom planområdet är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLL-

NINGSTAGANDEN

Gällande detaljplan Detaljplan som är föremål för ändring/tillägg:

Västra Möckelnstranden - Tällekullen, Degerfors kommun,

laga kraft 2017-05-15.

Områdesbestämmelser som omnämns i rubriken upphävdes i sam-

band med att underliggande detaljplan vann laga kraft.

KS 209-2017/15



6 (14)   ÄDP Detaljplan - Västra Möckelnstranden - Tällekullen - ANTAGANDE

FÖRUTSÄTTNINGAR

Bebyggelse, använd- Planområdet är bebyggt med 7 bostadshus och rymmer därutöver en

ningssätt, mm obebyggd avstyckad fastighet (bygglov under handläggning) samt bygg-

rätter för motsvarande 8 nya villatomter (avstyckning pågår).

Inga användings- och bebyggelsemässiga förändringar som påverkar

planförhållandena i området har tillkommit efter att underliggande/gäl-

lande detaljplan vann laga kraft.

Skärmning av trafikbuller Planområdet är beläget strax intill länsväg 205/243 vilket inneburit be-

gränsningar för hur de närmast belägna bostadskvarteren får bebyggas.

Dels får vissa ytor endast bebyggas med uthus och andra komplement-

byggnader, dels får endast bostäder i ett (1) plan byggas inom vissa

byggrätter. För motsvarande två nya bostadstomter finns alternativet att

anlägga en bullerskärm för att utöka ytan som får bebyggas med bo-

stadshus.

FÖRÄNDRINGAR

Skärmning av trafikbuller Bullernivåer grundar sig alltid på beräkningar enligt vedertagna modeller,

alltså inte mätningar. För trafikbuller som det är frågan om vid Tällekullen

beräknas två olika typer av bullervärden. Dels ekvivalentbuller som visar

ett årsdygnsmedelvärde, dels maxbuller vilket är det högsta buller som

beräknas uppstå vid ett enskilt tillfälle. Faktorer som påverkar buller-

beräkningarna är bl a trafikmängd, andelen tung trafik, avstånd mellan

bullerkälla och mottagare, topografi vilket inkluderar bullerkällans respek-

tive mottagarens nivå, markbeskaffenhet (mjuk eller hård) samt skärm-

ning i form av byggnader och liknande.

I de allra flesta fall är det den ekvivalenta bullernivån som begränsar var

det är tillåtet att bygga bostäder eller om det behövs skärmning för att

klara gällande riktvärden för utemiljö (55 dBa). Innemiljön är vanligen

mycket enklare att klara eftersom dagens isolering samt 3- eller 4-glas-

fönster dämpar buller mycket bra.

Ingen ny bebyg-
gelse har tillkom-

mit sedan underlig-
gande/gällande
detaljplan vann

laga kraft, bygglov
för ett tidigare

nedbrunnet hus är
dock under hand-

läggning.
Utöver ändrade

riktvärden för bul-
ler har inga föränd-
ringarna tillkommit

som påverkar de
planmässiga för-

hållandena.
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Från den 1 juli 2017 höjdes det så kallade riktvärdet för ekvivalent buller

från 55 dBA (decibel) till 60 dBA. Eftersom bullerskalan är logaritmisk där

10 dBA innebär en fördubblad bullernivå så är höjningen inte oväsentlig

för att påverka om det finns behov av skärmning eller inte.

Riktvärdet för maxbuller (70 dBA) förändrades inte men som nämnts

ovan är maxbuller sällan styrande för var byggande av bostäder får ske.

I samband med framtagande av underliggande/gällande detaljplan gjor-

des eller flertal bullerberäkningar. Först och främst en så kallad frifälts-

beräkning som visar bullerutbredning längs länsvägen utan tillkom-

mande skärmningar. Därutöver har anpassade beräkningar gjorts för

Tällekullen för att klarlägga vilken typ av skärmning eller begränsning

som krävdes inom detta område.

Samtliga relevanta bullerutbredningskurvor finns illustrerade på den

plankarta som följer ändringen av detaljplanen (ÄDP:n).

Konsekvenser inom plan- Det ändrade riktvärdet för ekvivalent buller innebär att samtliga nya

området tomter kan bebyggas utan krav på skärmning av buller, att de ytor som

får bebyggas med bostadshus blir större än tidigare samt att bostads-

hus får byggas i två plan på samtiga tomter. Detta innebär en betydande

förenkling och att det i vissa fall blir billigare när tomterna ska bebyggas.

Ändrade bestämmelser Förändringarna jämfört med underliggande/gällande detaljplan är föl-

jande (markerade med rött på plankartan):

- Samtliga begränsningar kopplat till buller för byggande av bostadshus

utgår, vilket berör de åtta nya bostadstomterna plus en befintlig fastighet,

Tällekullen 1:17.

- Det gäller dels ytor som tidigare bara fick bebyggas med uthus och

andra komplementbyggnader som nu även är tillgängliga för placering av

bostadshus, dels ytor där bara byggande i ett (1) plan medgavs där det

nu går att bygga även i två (2) plan. Eftersom bestämmelser om antal

våningar inte längre är möjliga i nu gällande PBL har en motsvarande

lagts till som istället reglerar högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad. En

byggnadshöjd på 6 meter medger byggande av två våningsplan. Två be

stämmelser som reglerade högsta byggnadshöjd för komplement-

byggnader (garage, uthus och motsvarande) har utgått och ersatts av

en generell bestämmelse för hur höga komplementbyggnader får

byggas som reglerar en högsta nockhöjd på 4,5 meter.

- För de båda nya tomterna längst i sydväst fanns ett alternativ att an-

lägga en bullerskärm för att tillgängliggöra en större yta på tomten för

placering av bostadshus. Denna skärmningsbestämmelse behövs inte

heller längre, vilket också innebär att båda bestämmelserna under

rubriken störning och skydd utgår helt.

En ny illustrationslinje läggs till för att visa utbredningen av ekvivalent

buller upp till 60 dBA.
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GENOMFÖRANDE-

FRÅGOR

Handläggning och Detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande enligt lag-

tidplan stiftningen i plan- och bygglagen 2015 (PBL - SFS 2014:000) som gäller

från 1 januari 2015. Planuppdrag gavs den 23 oktober 2017.

Handläggningen sker under hösten 2017 och vintern 2018, planen för-

väntas vinna laga kraft under våren 2018.

Denna detaljplan samordnas med två andra ändringar av detaljplan i

samma område längs Västra Möckelnstranden.

Antagande Då detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande kommer

planen att antas av kommunstyrelsen.

Genomförandetid Genomförandetiden förändras inte genom denna ändring av detaljplan

(ÄDP) utan är fortsatt 5 år efter att underliggande/gällande detaljplan

vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap och Initiativtagare till planläggningen (ÄDP:n) är Degerfors kommun.

ansvarsfördelning Inga förändringar i huvudmannaskap eller ansvar föreligger jämfört med

underliggande/gällande detaljplan.

Avtal I samband med denna ändring av detaljplan (ÄDP) ges åter möjlighet för

fastighetsägare att teckna planavtal enligt samma villkor som tidigare.

Avtal ska i så fall vara undertecknat innan antagande och är villkorat av

att kommunstyrelsen i samband med antagandet tar ett kompletterande

beslut som verifierar att samma villkor ska gälla.

Fastighetsbildning och Ändringen av detaljplanen (ÄDP:n) innebär inga förändringar avseende

fastighetsrättsliga fastighetsrättsliga åtgärder.

konsekvenser

Planekonomi Upprättande av ändringen av detaljplanen (ÄDP:n) bekostas primärt av

Degerfors kommun.

Förändringen av rikt-
värdena för terafik-

buller innebär att
samtliga nya

bostadstomter kan
bebyggas utan be-

gränsning av
våningshöjd eller

placering på tomten,
bl a inom de ytor
som bilden visar.

KS 209-2017/15



ÄDP Detaljplan - Västra Möckelnstranden - Tällekullem - ANTAGANDE   9 (14)

Planavgift får tas ut för berörda fastigheter i samband med bygglov-

givning.

Undantag gäller för de fastigheter, arrendetomter eller motsvarande där

fastighetsägaren enligt kommunstyrelsebeslut (KSAU § 97 - 2016-06-

13) träffat avtal om planläggning med Degerfors kommun, till en ersätt-

ning av 10 000 kronor per tomt/byggätt.

För följande fastigheter har planavtal tecknats vilket innebär att planavgift

inte får tas ut vid framtida bygglovgivning:

Tällekullen 1:20, motsvarande 8 nya bostadstomter.

Tällekullen 1:25, 1:26 och 1:28.

Dessa planavtal ska även omfatta reglering enligt denna ändring av de-

taljplan (ÄDP).

I samband med denna ändring av detaljplan (ÄDP) ges möjlighet för de

fastighetsägare som inte tidigare tecknat planavtal att ingå ett sådant

enligt samma villkor som tidigare. Se rubriken Avtal ovan.

Ändringen av detaljplanen (ÄDP:n) innebär i övrigt inga förändringar av

kostadsansvar jämfört med underliggande/gällande detaljplan.

Tekniska utredningar En bullerutredning daterad 2013-08-21 har utförts av Sweco. En kom-

pletterande utredning daterad 2016-06-23 har gjorts som redovisar

skärmningsbehov vid Tällekullen.

Det föreligger inga behov av ytterligare bullerberäkningar med anledning

av denna ändring av detaljplan (ÄDP) eftersom erforderlig fakta finns i

redan genomförda beräkningar.

MEDVERKANDE Mårten Persson, miljö- och samhällsbyggnadschef

TJÄNSTEMÄN Susanna Weiberg, stadsarkitekt

Christina Sanfridsson, mätningsingenjör

Anders Nilsson, Sweco, bullerutredning

Andreas Persson, Sweco, bullerutredning

Johan Mood, plankarta

K-Konsult Karlskoga

Bosse Björk

Planarkitekt
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ANTAGANDEHANDLING

PLANKARTA MED ÄNDRINGAR (markerade med rött)

(för plankarta med full kvalitet se separat karthandling)
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Västra Möckelnstranden - Tällekullen
samt upphävande av del av områdesbestämmelser för Västra Möckelnstranden

ANTAGANDEHANDLING

ÄNDRING AV DETALJPLAN
för

ÄDP
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BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE – PBL 2015 

 
 
 
Ändring av detaljplan genom tillägg (ÄDP) för 

  VÄSTRA MÖCKELNSTRANDEN 

 – TÄLLEKULLEN 

  (samt upphävande av del av områdesbestämmelser 
  för Västra Möckelnstranden)   

 
Degerfors kommun 

  Örebro län 
 
  ÄDP upprättad 2017-11-11 

av K-Konsult Karlskoga 
 

  _______________________________________________  

   

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
   
 

SAMRÅDSUTSKICK Samråd med privata sakägare har skett genom att kompletta handlingar 
sänts ut per brev till 12 januari 2018. Eventuella synpunkter skulle ha varit 
kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast den 30 januari 2018.  

   
 

YTTRANDEN Inga yttranden har inkommit från sakägare. 

SAKÄGARE   
 
 

SAMRÅDSREMISS Planen har under tiden 12-30 januari 2018 även varit utsänd  
till kommunala förvaltningar och andra berörda instanser. 

 

KOMMUNALA Lantmäteriet har inkommit med ett yttrande, bilaga 1. 

YTTRANDEN, M FL  
Kommentar: 
Fastighetsförteckningen kompletteras enligt yttrandet. 

 
 

Trafikverket har inkommit med ett yttrande, bilaga 2. 

 
 Kommentar: 
Det ter sig mycket förvånande att Trafikverket anser att de riktvärden för 
buller som Sveriges riksdag beslutat ska gälla i hela landet och som 
tillkommit för att underlätta bostadsbyggandet, inte ska få användas i 
Degerfors kommun. Inga förändringar av planförslaget görs med anledning 
av yttrandet. 
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Övriga instanser har endera inget att erinra eller har valt att inte yttra sig 
över planförslaget. 

 
 

ÖVRIGA   Länsstyrelsen har inkommit med ett yttrande, bilaga 3. 

YTTRANDEN  
 Kommentar: 
Då länsstyrelsen inte har några synpunkter på planförslaget medför yttrandet 
inga förändringar. 

 

 

 
 

FÖRSLAG TILL Kommunstyrelsen föreslås anta ändring av detaljplan genom tillägg  

BESLUT  (ÄDP) för Västra Möckelnstranden – Tällekullen samt att offentliggöra 
kommunens ställningstagande att det detaljplanen medger inte kommer att 
innebära någon betydande miljöpåverkan och att någon miljöbedömning 
därför inte har gjorts. 

 
 
 
  Degerfors 2018-02-10  
   
 
    

Bosse Björk 
  Planarkitekt 
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DETALJPLAN             Antagandehandling

KOORDINATSYSTEMTET Sweref 99 15 00
HÖJDSYSTEM Rh - 00
MÄTKLASS II
RIKTIGHETEN BESTYRKT 2014-09-19
CHRISTINA SANFRIDSSON
GIS-/MÄTINGENJÖR

NORMALT
PLANFÖRFARANDE

ANVÄNDN GRÄNS, PLANGRÄNS

GRUNDKARTAN RITAD AV Jerry Goude

TRAKTGRÄNS

LEDNINGSRÄTT

VÄG, KANTSTEN

STAKET

FASTIGHETSGRÄNS

GATUNAMN

TRAKTNAMN, KVARTERSNAMN

TRANSFORMATOR, SKÄRMTAK

BOSTADSHUS, UTHUS

ALLMÄN BYGGNAD, KYRKA

INDUSTRIBYGGNAD

RUTNÄTSPUNKT

KOORDINATER

  TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA

Västra Möckelnstranden    PBL 2010:900
 - Tällekullen
samt upphävande av del av områdesbestämmelser för Västra Möckelnstranden

Bosse Björk, planarkitekt
......................

LAGA KRAFT

2:71 4

X 27600
Y 79400

Denna detaljplan reglerar vad marken (och vattnet) får användas till och hur den får bebyggas. Regleringen sker
med stöd av plan- och bygglagen, PBL, och omfattar de på denna plankarta angivna bestämmelser. Därutöver
finns i PBL generella  bestämmelser som skall beaktas vid byggande. Till planens laga handling finns en
beskrivning som är ett tolkningshjälpmedel till planens formella innebörd.Lr

KVARTERSTRAKT

FASTIGHETSGRÄNSBETECKNINGAR

Serv

BOFORS, MALLEN

DEGERFORS KOMMUN

SERVITUT

KF K-Konsult Karlskoga 2015-12-29

....................................... ......................

Karlskogavägen

 (i dess lydelse före 2 januari 2015)

SPILLVATTENLEDNING

VATTENLEDNING

2017-04-24  §31 2017-05-15

Område inom vilket områdesbestämmelser utgår

Lokaltrafik

Vattenområde där max två gemensamma bryggor om sammanlagt högst 30 m2 får
anläggas

Gränser

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

Planområdesgräns. Redovisad 3 meter utanför planområdet
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Utformning och omfattning

LOKALGATA

Bad- och båtplats

Natur

BAD/BÅT

Kvartersmark

NATUR

Bostäder

Vattenområden

B

Genomförandetid

Vattenområde där en (1) brygga avsedd för intilligande fastighet, om sammanlagt högst
15 m2 per fastighet får anläggas

WB1

Vattenområde där gemensamma bryggor om sammanlagt högst 100 m2 får anläggas

WB2

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft 

WB3

Servicebyggnad för bad- och båtplatsens funktion service

Kommunen är inte huvudman för för allmänna platser 

Strandskydd

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING
1e  byggnadsarea i m 000/000 Största  per fastighet för huvudbyggnad respektive komplementbyggnad2

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får inte uppföras

Marken får med undantag av uthus och garage inte förses med byggnader

u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar 
u1 Marken ska vara tillgänglig för omhändertagande av dagvatten 

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation
Dagvatten ska omhändertas lokalt 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

I-II
v

Högsta antal våningar 
Komplementbyggnad med pulpettak får ha en högsta byggnadshöjd på 4,5 meter 1

m

Suterängvåning får anordnas utöver angivet högsta antal våningar 

1 Utan bullerskärmning får ytan endast bebyggas med komplementbyggnader 

Lägsta golvhöjd för utrymmen som innehåller bostadsbyggnadens kärnfunktioner, kök, toaletter, sovrum, vardagsrum,
ska vara +91,5 meter över nollplanet (höjdsystem RH70)/+91,2 meter över nollplanet (höjdsystem RHOO). Sekundära

med hänsyn till översvämningsriskerna 
utrymmen som byggs för att kunna översvämmas får byggas på en lägre nivå. Alternativt ska byggnaderna utformas

3.5 Högsta byggnadshöjd i meter för komplementbyggnad 

0-30 Minsta respektive största taklutning i grader vid två fulla våningar

plank/vall
SKYDD MOT STÖRNING

Bullerplank/vall ska anordnas till angiven höjd i meter

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Illustrerad bullerkurva motsvarande 55 dBA ekvivalentnivå, beräkningshöjd 2 meter över mark

Föreslaget läge för fastighetsgräns som inte fastställs i planen

Huvudmannaskap

                                            Område inom vilket strandskydd upphävs  

Illustration

Illustrerad strandskyddslinje 100 m

Illustrerad bullerkurva motsvarande 55 dBA ekvivalentnivå, beräkningshöjd 4 meter över mark

f-in Markområde som får användas för in- och utfart  

Illustrerad bullerkurva motsvarande 70 dBA maximalnivå, beräkningshöjd 2 meter över mark
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Illustrerad bullerkurva motsvarande 60 dBA ekvivalent ljudnivå, beräkningshöjd 2 meter
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70 dBA max 

(2 m ovan mark)

70 dBA max 

(2 m ovan mark)

Illustrerad bullerkurva motsvarande 70 dBA maximal ljudnivå, beräkningshöjd 2 meter

Bestämmelse om bullerskärmning utgår

Egenskapsgräns upphör att gälla

Område där korsmark upphör att gälla

ÄNDRING AV DETALJPLAN 
GENOM TILLÄGG

Denna plankarta redovisar med rött ändringar och tillägg till 
en gällande detaljplan, och ska ska läsas tillsammans med 
gällande detaljplan. 
 
Utöver ändringar och tillägg som anges med rött gäller laga 
kraftvunnen detaljplan: 
Västra Möckelnstranden - Tällekullen  
Laga kraft 2017-05-15 (2017-04-24 KF §31).

Planändring (ÄDP) upprättad: 2017-11-11

Högsta byggnadshöjd i meter för  
huvudbyggnad

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 
4,5 meter (gäller inom hela planområdet)
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Samråd översiktsplan Kristinehamns kommun 

Förslag till beslut 

Förvaltningens yttrande antas. 

Ärendet 

Kristinehamns kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan som nu är 

ute för samråd. Den gällande översiktsplanen är från 2006. Syftet med att 

revidera översiktsplanen är att få en plan som är mer aktuell och anpassad till 

nya lagar och bestämmelser och som uttrycker kommunens samlade 

utvecklingsvilja. Syftet är också att stärka kopplingen mellan den fysiska 

planeringen och kommunens utvecklings-/tillväxtplanering och investerings-

planering. Samrådet pågår 13 december 2017 - 28 februari 2018. 

Bedömning 

Kristinehamns kommuns förslag till översiktsplan känns väl genomarbetat och 

har en överskådlig struktur. 

Läget i gränsområdet mellan Värmlands län och Örebro län gör att 

Kristinehamn och Degerfors kommuner till stor del har liknande 

förutsättningar. Samverkan pågår inom flera områden och detta förutsätts 

fortsätta och utvecklas. Att förbättra pendlingsmöjligheterna för att nå en större 

arbetsmarknad och kunna locka fler invånare är ett gemensamt intresse för 

kommunerna. Det är mycket positivt att Värmlandsbanan så tydligt lyfts som 

en viktig del i trafikinfrastrukturen. Degerfors kommun ställer sig bakom 

ställningstagandet att sträckan Hallsberg/Örebro – Oslo återinförs som en del 

av core TEN-T igen.  

Susanna Weiberg 

stadsarkitekt 
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 Kommunstyrelsen 

 

Nolltaxa för fackföreningar i Folkets Hus 

Förslag till beslut 
Fackföreningar ska inte omfattas av Nolltaxa i Degerfors kommun. 
   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunal i Degerfors har framfört önskemål om att fackföreningar ska 
omfattas av nolltaxa i Folkets Hus. 

Det skäl som framförs är att kommunal i Degerfors ibland behöver stora 
lokaler till sina medlemmar och föreningen har ingen lokal stor nog. Kommunal 
i Degerfors poängterar att även facken är en förening. 

Kommunens kostnad för nolltaxa har de senaste åren haft följande utfall: 

2013  322 tkr 

2014 343 tkr 

2015  386 tkr 

2016 413 tkr 

2017 381 tkr (preliminär uppgift) 

Budgeten för nolltaxa har under perioden justerats upp för att uppgå till 350 
tkr/ år för 2016 0ch 2017. Budgeten för 2018 uppgår till 370 tkr. Höjningen har 
mer varit en anpassning till de kostnadsnivåer som finns än en höjd 
ambitionsnivå.   

Finansiering 

Ansökan från Kommunal Degerfors inkom efter det att kommunfullmäktige 
fastställd budgeten för 2018 och utrymme för ytterligare nolltaxeföreningar är ej 
hänsyntaget till när budgeten arbetades fram. 
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Bedömning 
Under 2012 avslog kommunfullmäktige (§ 87) ett medborgarförslag om att 
studieförbunden återigen skulle omfattas av nolltaxa där det av underlaget 
framkommer att det är skäligt att avgift tas ut för de som deltar i studiecirklar. 

Medlemskapet (utan A-kassa) i kommunal uppgår enligt deras hemsida till: 

Inkomst mellan 21 683 kr - 25 421 kr 380 kr/månad 
Inkomst mellan 25 422 kr - 34 766 kr 440 kr/månad 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömning är att det är skäligt att facken 
använder del av sin medlemsavgift till lokalkostnader vid de tillfällen större 
sammankomster hålls. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan om Nolltaxa, Kommunal i Degerfors        
  

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef  
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 Kommunstyrelsen 

 

Verksamhetsberättelse för kansliavdelningen 2017 

Förslag till beslut 
Verksamhetsberättelsen för kansliavdelningen 2017 godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 
Kansliavdelningen har upprättat en verksamhetsberättelse för avdelningens 
verksamhet under 2017. Utgångspunkt är den verksamhetsplan för avdelningen 
som kommunstyrelsen beslutade om i KS § 93-2017-05-08. 

De största händelserna under 2017 för kansliavdelningen var det fortsatta 
arbetet med att digitalisera avdelningens verksamhet; förberedelser för 
införande av e-tjänster; arbetet med den nya hemsidan; förberedelser för 
införandet av GDPR; civilt försvar; upprustning av krisledningslokaler; samt 
arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.   

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan för kansliavdelningen 2017 

Verksamhetsberättelse för kansliavdelningen 2017    
  

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 

Beslutet ska skickas till 
Kanslichef 



  

Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen 
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Verksamhetsberättelse 2017 

1 Inledning  

Som en del i Degerfors kommuns styrmodell ingår att verksamheterna ska 

upprätta verksamhetsplaner. Dessa ska sedan aggregeras till verksamhetsplaner 

på nämndnivå.  

Kansliavdelningens uppdrag är brett och komplext. Medarbetarna utför en 

mängd arbetsuppgifter med en stor spännvidd. I dagsläget har inte 

kommunstyrelsen någon gemensam verksamhetsplan, men kansliavdelningen 

ser ett stort behov av en verksamhetsplan för att kunna planera och följa upp 

den egna verksamheten. En gemensam verksamhetsplan för kommunstyrelsen 

planeras för 2018. 

Kommunstyrelsen beslutade, KS § 93-2017-05-08, att anta verksamhetsplan för 

kansliavdelningen för 2017. Uppföljning ska göras i februari 2018. 
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Verksamhetsberättelse 2017 

2 Kommunstyrelsens uppdrag 

Degerfors kommun ska vara en lättbodd kommun med goda och hållbara 

livsvillkor. Kommunstyrelsens uppdrag definieras av kommunfullmäktige i 

reglementet. Bland de uppgifterna så ansvarar kansliavdelningen för: 

 Utvecklingen av den kommunala demokratin 

 Arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 

 Arbetet med att effektivisera administrationen 

 Utvecklingen av informationssystem och internadministrativa rutiner 

 Kommunens säkerhetsarbete 

 Kommunens jämlikhetsarbete 

 Leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 

verksamheten 

 Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 

förvaltningscheferna 

 Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och svarar för centralt 

förvaltningsarkiv och officiell anslagstavla 

 Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som 

styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över 

 Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt säkerhetsskyddslagen och 

säkerhetsskyddsförordningen 

 Kommunens centrala informationsverksamhet 

 Kommunens övergripande säkerhetsarbete 

 Utformning av fullmäktiges handlingar 

 Frågor om regional samverkan och regional utveckling 

 Föra kommunens talan i alla mål och ärenden vid laglighetsprövning av 

kommunfullmäktiges beslut eller liknande inför domstol 
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Verksamhetsberättelse 2017 

3 Kansliavdelningens uppdrag 

Kommunstyrelsen har beslutat att ha en kansliavdelning. Kansliavdelningen har 

följande tjänster för att utföra sitt uppdrag: 

Kanslichef  0,5 ssg 

Kommunikatör 1,0 

Kommunsekreterare 1,0 

Registrator/arkiv 1,0 

Nämndsekreterare 2,0 

Säkerhetssamordnare 1,0 

Kansliavdelningens uppdrag är att samordna de administrativa rutinerna för 

kommunen, ansvara för säkerhetssamordningen och kommunens centrala 

informationsverksamhet. I uppdraget ingår administration av nämndprocessens 

samtliga steg med posthantering, diarieföring ärendeberedning, utskick, 

protokollsskrivning, expediering och arkivering. Inom säkerhetssamordningen 

ingår arbetet med riskanalyser.  
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Verksamhetsberättelse 2017 

4 Kansliavdelningens verksamhet 2017 

Arbetet med att fortsätta digitaliseringen av kansliavdelningens verksamhet har 

präglat 2017. Under början av 2018 kommer alla nämnder att ha digitala utskick 

och handlingarna kommer att finnas tillgängliga i Assistenten. En organisation 

och teknisk plattform för e-tjänster finns på plats och de första e-tjänsterna 

kommer att lanseras under den första delen av 2018. 

Inom kommunikationsområdet har fokus legat på att skapa en ny hemsida för 

Degerfors kommun. Den nya hemsidan kommer att lanseras 15 januari 2018. 

Utgångspunkterna för arbetet med den nya hemsidan har varit modern och 

responsiv design (d.v.s. att sidan är lika användbar i en mobil eller surfplatta 

som i en dator), att den ska vara lättanvänd och tillgänglig för alla. 

I och med att den nya dataskyddslagstiftningen träder i kraft i maj 2018 har 

mycket av arbetet inom områdena informationssäkerhet och 

personuppgiftshantering mycket komma att handla om förberedelser inför den 

nya lagstiftningen. Ett dataskyddsombud har rekryterats. Degerfors kommun 

har ett samverkansavtal med Karlskoga kommun om dataskyddsombudet, som 

kommer ha sin placering vid kansliavdelningen i Degerfors. Hen kommer också 

att vara dataskyddsombud åt bolagen i de båda kommunernas bolagskoncerner. 

En föränderlig omvärld har gjort att arbetet med civilt försvar har fått allt större 

utrymme och kommunerna har fått extra statsbidrag för att arbeta med frågan. 

Med hjälp av finansiering från MSB har krisledningslokalerna i Nämndhuset 

rustats upp med ny teknisk utrustning för att säkerställa robusta och säkra 

ledningsplatser. 

Arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen fortsätter. En 

mångfaldspolicy antogs av kommunfullmäktige under året. I december hölls en 

utbildning av RFSL i HBT-frågor för kommunens chefer. Utbildningen 

finansierades genom ett beviljat stöd från Socialstyrelsen. 

 

Aktivitet Klart Kommentar 

Fortsätta arbetet med att effektivisera 

administrationen och utveckla 

digitaliseringen av nämndhandlingar så att 

även bygg- och miljönämndens handlingar 

finns tillgängliga i Assistenten. 

Delvis Införs under 2018 

Utveckla kommunens centrala 

informationsverksamhet och insynen för 

medborgarna med en ny hemsida. 

Ja Lansering av ny hemsida 

15 januari 2018 

Utreda servicenämnden, 

kommunstyrelsens och 

arbetsmarknadsenhetens organisatoriska 

hemvist.  

Delvis Fortsätter under 2018, 

beslut i KS 2018-02-05 
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Verksamhetsberättelse 2017 

Utveckla struktur för kommunens arbete 

med aktiva åtgärder enligt 

diskrimineringslagen.  

Nej Fortsätter under 2018. 

Aktiva åtgärder ska 

verkställas. 

Ta fram ett förslag på mångfaldspolicy. 

 

Ja  

Bevaka förslag på ny kommunallag och 

förvaltningslag och konsekvenserna det 

kan få för Degerfors kommun. 

Delvis Fortsätter under 2018 

rörande förvaltnings-

lagen 

Utreda den politiska organisationens 

utformning och kostnader. 

Nej Beslut under 2018 

Utveckla riktlinjer och rutiner för 

motionshantering och val på 

kommunfullmäktige. 

Ja Rutinerna finns, men 

följs inte. Uppföljning 

ska göras under 2018. 

Planera för och förbereda Degerfors 

kommun på förändringarna i 

dataskyddsförordningen.  

Nej Fortsätter under 2018. 

Dataskyddsombud 

anställt fr.o.m. 2018-01-

18. 

Planera och genomföra Beredskapsveckan 

med myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB). 

Ja  

Påbörja planering inför val 2018. Nej Fortsätter under 2018 

Utreda förutsättningarna för och behovet 

av e-arkiv och diariet på hemsidan för att 

öka medborgarnas möjlighet till insyn i 

kommunens verksamhet. 

Nej Fortsätter under 2018 

Utreda organisationen som krävs samt 

fördelar och nackdelar av att införa e-

tjänster. 

Ja E-tjänsteplattform är 

inköpt. Organisation 

finns. Införande av e-

tjänster under 2018. 

Arrangera utbildningar för politiker och 

tjänstemän inom bland annat 

säkerhetsområdet. 

Delvis Fortsätter under 2018 

Utreda struktur för kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt över nämnder, kommunala 

bolag och kommunalförbund. 

Ja Antaget av KS i januari 

2018 
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§ 15 Dnr 00081-2016  

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av 
brott 2016-2019 (Medborgarlöften) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ärendet återremitteras för att representanter från Polisen ska bjudas in för att 
redovisa för vilka effekter medborgarlöftena har haft.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen antar medborgarlöftet mellan Polisen och Degerfors 
kommun för perioden 2018-2019. 

I samverkansöverenskommelsen mellan närpolisområde Bergslagen och 
kommunerna är medborgarlöften en utveckling av de konkreta åtgärder som 
ska genomföras för att invånarna ska känna sig trygga och säkra. Som underlag 
för att ta fram dessa prioriteringar har brottsstatistik och en enkätundersökning 
använts, där invånarna fick föreslå vilka åtgärder de önskar se för en bättre 
säkerhet och trygghet i kommunen. För Degerfors kommun är prioriterade 
åtgärder att  

1. förbättra tryggheten i den offentliga miljön genom trygghetsvandringar, 
medborgardialoger samt belysning 

2. att förebygga och beivra narkotika- samt trafikbrott.  

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet återremitteras för att representanter från 
Polisen ska bjudas in för att redovisa för vilka effekter medborgarlöftena har 
haft. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-21 

Medborgarlöften 2018-2019 

Kommunfullmäktige § 46/2016-06-20 

Skickas till 
Säkerhetssamordnare  

 



  

   

 

Maria Sundström, 0586-481 21 
maria.sundstrom@degerfors.se 
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Medborgarlöften för Degerfors 2018-2019 

 

Medborgarlöften för Degerfors 2018-2019 

 

Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbete med den 

strategiska samverkansöverenskommelsen mellan Degerfors kommun och 

polisen. Medborgarlöftenas fokus ligger på det som invånare i kommunen 

upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Löftena är en 

beskrivning av vad polisen och kommunen ska åstadkomma tillsammans. 

Löftena ska omfatta prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas 

ordinarie verksamhetsplaner.  

 

Process framtagande av medborgarlöften i Degerfors 

Under hösten 2017 har polisen och Degerfors kommun analyserat den aktuella 

brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet. Underlag för detta 

har varit brottsstatistik, trygghetsundersökningar, medborgardialoger, polisens 

händelserapporter och utdrag ur Hobit (händelse och brottsinformationstjänst, 

polisens webbaserade kartsystem). 

 

Utifrån medborgarnas synpunkter och tillgänglig statistik vill Degerfors 

kommun och polisen utveckla följande områden under 2018 - 2019: 

 

1. Genomföra trygghetsvandringar i den offentliga miljön med fokus på 
belysning. Särskild uppmärksamhet ska riktas på kvinnors otrygghet i 
offentliga miljöer. 

 

2. Polisen och Degerfors kommun ska i samverkan med andra parter 
vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotika- och 
trafikbrott i kommunen.  

 

3. Genomföra trygghetsdialoger i samverkan med boende, föreningar och 
näringsidkare i områden där invånarna känner sig mindre trygga. 
Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder. 
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§ 46 Dnr 00081-2016  

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av 
brott 2016-2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättad ”Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 
bekämpning och förebyggande av brott 2016-2019” antas.      

Sammanfattning av ärendet 
Befintlig samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och 
förebyggande av brott har setts över och reviderats för att gälla under perioden 
2016-2019. Samverkansöverenskommelsen utgör en gemensam plattform, samt 
tydliggör den övergripande viljeinriktningen och fokusområdena för det 
övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
Överenskommelsen vilar på Degerfors vision och kommunövergripande mål 
samt på polismyndighetens verksamhetsplan för 2015-2016. 

Degerfors kommun och Polisen beslutade år 2013 om samverkan inom det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för åren 2013-2014 . 
Samverkan mellan polis och kommun, har genom denna överenskommelse, 
systematiseras och tydliggjorts för att tillsammans skapa förutsättningar för 
ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott. Det 
brottsförebyggande arbetet för Degerfors kommun och polisen i Degerfors 
bygger på brottspreventionsteorier av Per-Olof H Wikström. 

Befintlig överenskommelse för perioden 2013-2014 har setts över och 
reviderats för att gälla under perioden 2016-2019. Detta sammanfaller med 
polisens nya uppdrag att i större utsträckning utgå från lokala behov. 

Arbetet sker både genom långsiktiga och sociala åtgärder, vilket tydliggörs i 
denna överenskommelse. Ytterligare beskrivning av de situationella åtgärderna 
tydliggörs i gemensamma medborgarlöften. Medborgarlöften innebär en 
utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och 
kommun, med fokus på det invånare i Degerfors kommun upplever som 
viktigast för att känna sig trygga och säkra. 

Finansiering 

Strategisk samverkansöverenskommelse är inte förenat med någon direkt 
kostnad utan utgör en inriktning över hur Degerfors kommun och Polisen ska 
genomföra gemensamma insatser. Respektive aktör svarar för egna uppkomna 
kostnader. 

Bedömning 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Degerfors kommun och Polisen tar, genom denna 
samverkansöverenskommelse, ett gemensamt ansvar för det 
brottsförebyggande arbetet. Samarbetet mellan kommun och polis ska 
integreras och förankras i den ordinarie verksamheten.  

Konsekvensbeskrivning 

Sociala/kulturella konsekvenser 

En gemensam överenskommelse mellan Degerfors kommun och Polisen för 
ökad trygghet innebär en tydlig prioritering av social hållbarhet där det sociala 
perspektivet är målet för samverkan och kommande insatser. Resultat från 
enkäter och undersökningar visar på att kvinnor och unga flickor upplever stor 
otrygghet, vilket gör överenskommelsen till en viktig fråga ur både jämställdhets 
och barnrättsperspektiv.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 102/2106-05-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2016-04-18      

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2016-03-31 

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning 
och förebyggande av brott 2016 – 2019  

Skickas till 
Upphandlings- och säkerhetssamordnare  

 



 

 

 

Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se 
E-post 

kommun@degerfors.se 
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 
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 Kommunstyrelsen 

 

Måla upp linjer för gång- och cykelväg mellan 

gångbron och bruksskolan 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget antas 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit om att måla linje på gång cykelvägen 

mellan gångbron och Bruksskola 

Finansiering 

Målningen finansieras inom Serviceförvaltningens ordinarie målnings budget. 

Bedömning 

Det har tidigare funnits en målad linje som hjälp för att visa var gående och 

cyklister bör befinna sig. 

Det kan vara lämpligt att även i fortsättningen ha en målad linje på den här 

gång- och cykelvägen. 

Lars-Erik Larsson 

Trafikingenjör 

 

 

Beslut ska skickas till 
Förslagsställarna 
Serviceförvaltningen 
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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.  
 




