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§ 26   

Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan fastställdes med följande ändringar: 

 Punkten ”Information och diskussion med revisorerna” utgår p.g.a. 
sjukdom 

 Punkten ”Begäran om medel till utökning av IT-teknikertjänst” läggs till       
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§ 27 Dnr 00029-2018  

Borgenstak 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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. 

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 
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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 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-09 

Skickas till 

Degerforsbolagen AB 

Degerforsbyggen AB 

Degerfors Industrihus AB 

Degerfors Energi AB 
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§ 28 Dnr 00271-2017  

Antagande av ändring av detaljplan Västra 
Möckelnstranden Lervik 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-12 

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse med bilagor 

Fastighetsförteckning 

Plankarta 
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§ 29 Dnr 00209-2017  

Antagande av ändring av detaljplan Västra 
Möckelnstranden Tällekullen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-12 

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse med bilagor 

Fastighetsförteckning 

Plankarta 
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§ 30 Dnr 00273-2017  

Yttrande över samrådsförslag för ny översiktsplan 
Kristinehamns kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Förvaltningens yttrande antas.  

Sammanfattning av 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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-05 
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§ 31 Dnr 00259-2017  

Nolltaxa för fackföreningar i Folkets Hus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Fackföreningar ska i nuläget inte omfattas av nolltaxa i Degerfors 

kommun. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 göra en utredning om 
regelverket kring nolltaxa och hur det upprätthålls och efterföljs.   

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.   

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar: ”Fackföreningar ska i nuläget inte omfattas av 
nolltaxa i Degerfors kommun.” 

Muris Beslagic (S) yrkar: ”Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 göra en 
utredning om regelverket kring nolltaxa och hur det upprätthålls och efterföljs.” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-02 

Ansökan om nolltaxa från Kommunal i Degerfors, 2017-12-01   
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§ 32 Dnr 00075-2017  

Verksamhetsberättelse för kansliavdelningen 2017 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 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    

 

 



 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr 00008-2018  

Plan för intern kontroll för kommunstyrelsen 2018  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018 antas.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska en intern kontrollplan 
årligen fastställas av respektive nämnd. Syftet med den interna kontrollen är att 
säkerställa att följande mål uppnås: 

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, det vill säga god 
ekonomisk hushållning 

2. Tillförlitlig och ändamålsenlig rapportering och information om 
verksamhet och ekonomi 

3. Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra styrdokument 

4. Ändamålsenliga och säkra rutiner 

5. Uppföljning av de mål som kommunfullmäktige har fastställt 

6. Ändamålsenligt skydd mot förluster av tillgångar 

7. Eliminering av allvarliga fel.  

I den interna kontrollplanen för kommunstyrelsen för 2018 finns nio 
kontrollmoment, varav ett (köptrohet mot ramavtal) kvarstår från 2017.  

Beslutsunderlag 
Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2018   

 

 



 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(16) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr 00081-2016  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Svaret på återremissen godkänns. 

Medborgarlöftena mellan Polisen och Degerfors kommun för perioden 2018-
2019 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

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. 

Arbetsutskottet återremitterade ärendet på sitt sammanträde 2018-01-22 för att 
Polisen skulle bjudas in för att närmare redogöra för arbetet med 
medborgarlöften. Kenneth Sundqvist från Polisen och Maria Sundström, 
säkerhetssamordnare, deltog på kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-05.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2018-01-22 

Medborgarlöften degerfors kommun 2018-2019      
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§ 35 Dnr 00134-2015  

Svar på medborgarförslag: Måla upp linjer för gång- 
och cykelväg mellan gångbron och Bruksskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Medborgarförslaget bifalls.  

2. Förvaltningen får i uppdrag att göra en kartläggning över hur det ser 
upp med målning av GC-banor i anslutning till alla skolor i kommunen.   

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.  

Yrkanden 
Kim Bäckström (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Peter Pedersen (V) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att göra en kartläggning 
över hur det ser upp med målning av GC-banor i anslutning till alla skolor i 
kommunen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-06 
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§ 36 Dnr 00088-2017  

Rapport kvartal 4 2017: Ej verkställda beslut enligt 
lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och rapportering enligt samma 
lag samt socialtjänstlagen och rapportering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Redovisningen av gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från 
beslutsdatum för kvartal fyra 2017 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden är enligt 9 § Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera alla gynnade beslut som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnden ska också 
rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre 
månader från den dagen verkställigheten avbröts. De statistiska uppgifterna ska 
rapporteras till kommunfullmäktige, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
samt kommunens revisorer enligt 28 § f-g LSS. Denna rapportering avser fjärde 
kvartalet 2017. 

Socialnämnden är även skyldig enligt 4 kap 1 § samt 2 kap 3 § socialtjänstlagen 
att rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader. 
Nämnden ska också rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på 
nytt inom tre månader från fjärde kvartalet 2017.  

Beslutsunderlag 
Kvartalsrapport från socialnämnden avseende kvartal 4 2017 
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§ 37 Dnr 00087-2017  

Begäran om medel till utökning av IT-teknikertjänst 
samt överflytt av medel för inköp för IT-utrustning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet åter överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
!T-enheten har succesivt fått ökad arbetsbelastning. Idag upplever personalen 
att man inte hinner med och känner sig stressade av arbetsbelastningen. Antalet 
servrar, datorer, smartphones och smfplattor ökar i antal. 

System och servrar ökar i antal och det senaste året har ett 10-tal nya 
systemsatts i drift (Raindance, Unikum, PMS, Disa, Artvise, Interbook Go, 
DPspatial, Google Suite for Education, bank-id, e-läkemedel m.fl). I och med 
detta så ökar lagringsmängden, backup, serveruppdateringar, övervakning, 
klientinstallationer och support.  

System är krävande och får effekter på infrastrukturen i form av nya 
brandväggar, backupsystem och nätverksutbyggnad. Utvecklingen sker i 
snabbare takt. 

År  Antal datorer som hanteras av IT-enheten 

2012  390 

2013  460 

2014  650 

2015  750 

2016  900 

2017  1060 

Utöver detta så hanterar IT-enheten 192 registrerade telefoner och 224 
surlplattor. Detta är ett mörkertal då alla kommunens enheter inte är 
registrerade i IT-enhetens manageringsverktyg. Antalet smartphones och 
surfplattor är totalt ca 800. 

Växelpersonal gör de flesta telefoninstallationerna. Efter att det har initierats en 
ny tjänst så kommer IT-enheten sköta installation av smartphones då även 
belastningen är hög på växelpersonal som har resulterat i ohälsa. 

Digitaliseringen och ökade säkerhetskrav som kommer med de nya 
förordningarna GDPR och NIS leder till större tekniska utmaningar. 

Då behoven av IT ökat och IT-miljön har blivit mer komplex behöver IT-
enheten utöka med ytterligare en tjänst för att möta behoven och säkerställa 
driften.  
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Finansiering 

I budgeten för 2018 beslutade kommunfullmäktige att öronmärka 500 tkr för 
en IT-teknikertjänst. Medlen finns i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader. Beslut om att ianspråkta medlen fattas av kommunstyrelsen.      

 

 

 


