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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Peter Pedersen (V) 
Muris Beslagic (S) 
Roland Halvarsson (V) 
Anita Bohlin-Neuman (V) 
Carina Sätterman (S) 
Monica Littorin (V) 
Peter Andersen (SD) 
Gertowe Thörnros (V) 
Cathrine Pedersen (V) 
Birgitta Höijer (C) 
Marina Åslund (S) 
Jan Ask (V), Ordförande 
Franz Maretta (S) 
Anneli Mylly (V) 
Markus Sukuvaara (V) 
Marianne Högberg (S), 1:e vice ordförande 
Dan Brunzell (SD) 
Lennart Johansson (S) 
Jan Johansson (KD) 
Per-Olow Linder (V) 
Stina Borjo (V) 
Torbjörn Holm (V), 2:e vice ordförande 
Kent Gustafsson (S) 
Per-Gunnar Bråtner (C) 
Jeannette Rasko (S) 
Simon Petersson (V) 
Björn Nordenhaag (MP) 
Patrik Renberg (S) 
Berit Lindqvist-Almén (S) 

Tjänstgörande ersättare   

Övriga närvarande  

Tjänstemän Maria Eriksson, biträdande kommunchef och kanslichef 
Max Tolf, kommun- och ekonomichef 

Övriga  
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Allmänhetens frågestund 

Sammanträdet inleddes med allmänhetens frågestund kl. 18:30-18:50. 
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Anmälan av medborgarförslag: Flytta kvartersskylt Stora Valla från 
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§ 1 Dnr 00001-2018  

Hyresavtal för Stora Valla IP mellan Degerfors 
kommun och Degerfors IF 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Årshyran som Degerfors IF ska erlägga 2018 uppgår till 605 tkr. Hyran 

för 2018 har följande uppdelning: 

a. Loger 105 tkr 

b. Övrig hyra 500 tkr. 

2. Hyresreduktionen 2018 finansieras genom att disponera 270 tkr av 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att tillföra 
servicenämndens budget. 

3. För den extrahyra om 150 tkr som Degerfors IF ska erlägga med 
anledning av fördyringen av Stora Valla sker ett uppehåll 2018 och 
beslut för 2019 tas senast i december 2018. 

4. Information ska lämnas till kommunstyrelsen kvartalsvis. 

5. Om det uppstår problem för Degerfors IF med efterlevnad av 
ovanstående hyresnivå ska föreningen omgående informera 
kommunstyrelsen. 

6. Senast i december 2018 ska en återrapportering ske till 
kommunstyrelsen när ett mer långsiktigt hyresavtal kan träda i kraft 
alternativt om behov finns för fortsatt hyresreduktion 2019.   

Sammanfattning av ärendet 
Under 2016 ansökte Degerfors IF om extra föreningsbidrag. 
Kommunfullmäktige beslöt på sammanträde 2016-11-28, § 92, följande: 

1. Degerfors kommun beviljar hyresfritt för Degerfors IF under 2016 och 
2017 för Stora Valla IP. Finansiering sker genom minskning av 
resultatet för respektive år. 

2. Degerfors kommun ger ett lån till Degerfors IF på maximalt 2,9 mnkr 
och inget nytt borgensåtagande.  

3. Ett transparent hyresavtal som klart påvisar den totala hyresnivån ska 
tas fram och beslutas av kommunfullmäktige. 

4. Kommunstyrelsen ska få månadsvis information om den ekonomiska 
situationen i föreningen från företrädare från DIF. 
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5. En handlingsplan från DIF som påvisar hur föreningen inte riskerar att 
återigen hamnar i liknande prekärt läge upprättas. Kommunstyrelsen ska 
ha fortlöpande information om hur arbetet med framtagandet av 
handlingsplanen och efterlevnaden av planen går.  

6. Kommunrevisionen föreslås göra en revidering av Degerfors kommuns 
hantering av stöd till DIF. 

Information till kommunstyrelsen har regelbundet under 2017 lämnats till 
Kommunstyrelsen om utvecklingen av föreningens ekonomi. De senaste 
prognoserna under hösten har pekat på ett positivt resultat om ca 1,6 mkr. 
Resultatet speglar inte den löpande verksamheten då det bland annat innehåller 
ersättning för en specifik spelarförsäljning. 

Resultatet om 1,6 mkr skulle innebära ett positivt eget kapital för föreningen 
om 0,2 mkr vid utgången av 2017. Av det beviljade lånet om 2,9 mkr har 1,5 
mkr betalts ut och fakturerad ränta har betalats i enlighet med skuldebrev. 

I huvudavtalet finns en formulering ersättningsnivåns storlek ska sättas så att 
Degerfors IF:s förutsättningar för sin verksamhet inte äventyras.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Årshyran som Degerfors IF ska erlägga 2018 och 2019 uppgår till 605 
tkr per år. Föreningens egna kapital bör minst uppgå till cirka 1 500 tkr. 
Hyran för 2018 och 2019 har följande uppdelning:  

a. Loger 105 tkr kr 

b. Övrig hyra 500 tkr 

2. Hyresreduktionen finansieras genom att disponera 270 tkr av 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för att tillföra 
servicenämndens budget. 

3. För den extrahyra om ca 150 tkr som Degerfors IF ska erlägga med 
anledning av fördyrningen av Stora Valla sker ett uppehåll och 
förskjutning av hyresperioden görs motsvarande den tid 
rekonstruktionen tar.  

4. Information ska lämnas till kommunstyrelsen kvartalsvis. 

5. Om det uppstår problem för Degerfors IF med efterlevnad av 
ovanstående hyresnivå ska föreningen omgående informera 
kommunstyrelsen. 

6. Senast under september 2019 ska en återrapportering ske till 
kommunstyrelsen när ett mer långsiktigt hyresavtal kan träda i kraft 
alternativt om behov finns av fortsatta hyresreduktioner. 
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Yrkanden 

Peter Pedersen (V) yrkar:. 

7. Punkt 1 ändras till ”Årshyran som Degerfors IF ska erlägga 2018 
uppgår till 605 tkr. Hyran för 2018 har följande uppdelning: 

a. Loger 105 tkr 

b. Övrig hyra 500 tkr.” 

8. Punkt 2 ändras till: ”Hyresreduktionen 2018 finansieras genom att 
disponera 270 tkr av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader för att tillföra servicenämndens budget.” 

9. Punkt 3 ändras till: ”För den extrahyra om 150 tkr som Degerfors IF 
ska erlägga med anledning av fördyringen av Stora Valla sker ett 
uppehåll 2018 och beslut för 2019 tas senast i december 2018.” 

10. Punkt 4: ingen ändring 

11. Punkt 5: ingen ändring 

12. Punkt 6 ändras till: ”Senast i december 2018 ska en återrapportering ske 
till kommunstyrelsen när ett mer långsiktigt hyresavtal kan träda i kraft 
alternativt om behov finns för fortsatt hyresreduktion 2019.” 

Muris Beslagic (S) yrkar bifall till Peter Pedersens (V) yrkande.    

Beslutsordning 
Ordföranden ställer framfört yrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Peter Pedersens (V) yrkande.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 25/2018-02-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-12 

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef 

Servicenämnden 

Degerfors IF 
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§ 2 Dnr 00099-2014  

Antagande av CEMR-deklarationen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Degerfors kommun antar CEMR-deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män på lokal och regional nivå.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade (KS § 115/2014-06-02) att återremittera frågan till 
folkhälsoförvaltningen om att anta CEMR-deklarationen (The Council of 
European Municipalities and Regions) för att det ytterligare ska utredas hur 
undertecknandet innebär att Degerfors kommun ska arbeta med deklarationen i 
praktiken. Kommunstyrelsens förvaltning i Degerfors och 
folkhälsoförvaltningen har därefter diskuterat frågan. Många av artiklarna i 
CEMR-deklarationen återfinns i diskrimineringslagens krav på att Degerfors 
kommun som arbetsgivare ska arbeta mot trakasserier och ha en handlingsplan 
för aktiva åtgärder. Kommunstyrelsens förvaltning i Degerfors har skrivit svaret 
på återremissen och folkhälsoförvaltningen stödjer helt den framtagna 
skrivelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 2/2018-01-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 191/2017-12-18 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-11-20 

Kommunstyrelsen § 115/2014-06-02 

CEMR-deklarationen 

Skickas till 
Kommunsekreterare  
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§ 3 Dnr 00027-2016  

Antagande av näringslivsstrategi 2018-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Näringslivsstrategin för 2018-2022 antas med följande ändringar: 

1. Företagens lönsamhet läggs till som en styrka i SWOT-analysen 

2. Skrivningen i SWOT-analysen om problem med genomfartstrafik ska 
ändras till tung genomfartstrafik..  

Sammanfattning av ärendet 
I motionen med diarienummer 00027-2016 påpekar motionären vikten av 
åtgärder för att utveckla kommunens näringslivsarbete. Vid behandling av 
motionen i KS i mars 2017 beslutades att  

 Kommunens näringslivsstrategi skulle uppdateras. 

 En eventuell medverkan i Business Region Örebro ska föregås av 
utvärdering av effekter samt samtal och kontakter runt 
förutsättningarna för medverkan. 

Näringslivskontoret har arbetat fram ett förslag till Näringslivsstrategi som 
kommunstyrelsen förslås besluta om. 

Näringslivskontoret har under hösten haft en rad kontakter runt samverkan i 
Business Region Örebro.  

Yrkanden 
Kent Gustavsson (S), Peter Pedersen (V) och Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Björn Nordenhaag (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
med följande tillägg i strategin: ”Degerfors är Skandinaviens centrum.”  

Muris Beslagic (S) och Peter Pedersen (V) yrkar avslag på Björn Nordenhaags 
(MP) tilläggsyrkande.  

Beslutsordning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag till beslut mot Björn 
Nordenhaags (MP) yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut och avslå Björn Nordenhaags (MP) 
yrkande.      
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 31/2018-02-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-04 

Degerfors kommuns näringslivsstrategi 2018-2022, 2018-01-04 

Skickas till 
Näringslivschef  
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§ 4 Dnr 00241-2016  

Beslut om uppräkning av sammanträdesarvoden 
2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Sammanträdesarvodena räknas upp med den genomsnittliga löneökningen från 
föregående år. För 2018 räknas sammanträdesarvodena upp med 3,07 % och 
blir 412 kr för sammanträden på 0-4 h och 103 kr per påbörjad timme därefter. 
De uppräknade sammanträdesarvodena börjar betalas ut från och med 2018-
04-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2017 har ett arbete pågått med att göra en genomlysning av den politiska 
organisationen. Många olika förslag och alternativ har utretts. Patrik Renberg 
(S) har också inkommit med en motion om att höja sammanträdesarvodena till 
samma nivåer som Karlskoga kommun. En sådan höjning utan någon 
neddragning på andra kostnader för den politiska organisationen skulle 
innebära en stor ökad kostnad för den politiska organisationen. 

Olika förslag på politisk organisation var ute på remiss under sommaren 2017. 
Samtliga partier som inkom med svar och yttrade sig över 
sammanträdesarvodena var överens om att räkna upp sammanträdesarvodena 
årligen med föregående års genomsnittliga löneökning. Sammanträdesarvodenas 
storlek råder det inte enighet om mellan partierna.  

Förvaltningen återkommer med förslag på övriga eventuella förändringar av 
den politiska organisationen under våren 2018.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen§ 37/2018-02-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-29 

Remissvar från Sverigedemokraterna, 2017-09-04 

Remissvar från Vänsterpartiet, 2017-09-22 

Remissvar från Miljöpartiet, 2017-09-25 

Remissvar från Socialdemokraterna, 2017-09-29 

Remissvar från Kristdemokraterna, 2017-09-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 182/2017-06-12 
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Skickas till 

Kommunsekreterare 

Lönehandläggare  
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§ 5 Dnr 00051-2017  

Avgifter för serveringstillstånd, tillsynsavgifter, folköl, 
tobak och kontroll av receptfria läkemedel i butik 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljhandel/serveringsställe som säljer elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare erlägger en avgift på 1 500 kr/år och försäljningsställe.  

Sammanfattning av ärendet 
I Degerfors kommun finns ingen avgift fastställd för 
detaljhandel/serveringsställe som säljer elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. I 46 § Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare står följande: En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av 
den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare enligt 20 §. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 16/2018-01-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 194/2017-12-18 

Socialnämnden § 120/2017-11-29 

Skickas till 
Socialnämnden  
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§ 6 Dnr 00237-2017  

Ändring av principbeslut om öppen källkod som 
standard 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tidigare beslut (KF § 60/2010-06-14) om öppen källkod som standard 
upphävs.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen (KS § 152/2017-09-04) beslutade följande: ”KF § 60/2010-
06-14 om öppen källkod som standard ska utredas för att se på vilket sätt vi 
använt/har möjlighet att använda öppen källkod och om vi ska fortsätta att ha 
principbeslutet.” 

Kommunfullmäktige beslutade 2010 att använda öppen källkod i mesta möjliga 
mån, att ställa krav på kompabilitet mellan system och tjänster och öppen 
källkod när upphandling sker och att möjliggöra för kommunikation med 
öppna format som ODF och PDF.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 36/2018-02-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 16/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-29 

Kommunstyrelsen § 152/2017-09-04 

Kommunfullmäktige § 60/2010-06-14 

Skickas till 
IT-chef 

Kommunsekreterare  
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§ 7 Dnr 00146-2017  

Svar på motion: Handlingsplan för suicidprevention 
och ökad psykisk hälsa 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Motionen bifalls. 

2. En handlingsplan tas fram, med samordning av folkhälsoförvaltningen. 
Framtagande av handlingsplan ska ske i samverkan med berörda 
förvaltningar.  

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämnden har ombetts att yttra sig över motion ställd av Carina 
Sätterman (S) och Kent Gustafsson (S). Motionen innehåller förslag om att ta 
fram en handlingsplan för suicidprevention och ökad psykisk hälsa för 
Degerfors kommun. Genom motionen yrkas följande: 

En handlingsplan för suicidprevention och ökad psykisk hälsa tas fram för 
Degerforskommun 

Ett samarbete med Karlskoga inleds för att förebygga suicidprevention och öka 
psykisk hälsa 

Underlag och beräkningar görs för att kunna ta med i kommande budgetarbete 

Folkhälsoförvaltningens har berett frågan och föreslår att motionen ska bifallas, 
samt att handlingsplaner tas fram genom samordning av folkhälso-
förvaltningen, i samverkan med berörda förvaltningar.  

Yrkanden 

Carina Sätterman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.       

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 15/2018-01-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 193/2017-12-18 

Folkhälsonämnden § 127/2017-11-15 

Motion från Carina Sätterman (S) och Kent Gustafsson (S), 2017-06-16 

Skickas till 
Folkhälsonämnden  
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§ 8 Dnr 00252-2017  

Svar på motion: Purple Flag-certifiering för 
Degerfors kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Degerfors kommun har beslutat att arbeta med trygghetsskapande åtgärder som 
följer den process och de åtgärder som ingår i en Purple Flag-certifiering. 
Kommunen har dock valt att inte certifiera sig som en Purple Flag-kommun, 
utan tar inspiration från sättet att samverka, analysera, genomföra åtgärder och 
följa upp arbetet. Karlskoga kommun används som stöd då de har genomgått 
processen och blivit certifierade som en Purple Flag- kommun.  

De fokusområden som följer med en Purple Flag- certifiering tar utgångspunkt 
i välkomnande, utbud, tillgänglighet, rörelse, plats och policy. Att en stad har en 
kvällsekonomi som fungerar är en indikator på att det finns upplevelser och 
utbud även på kvällar och nätter. Ett medlemskap i Purple Flag kostar 70 000 
kr och vid certifiering tillkommer en avgift på 10 000 kr. Resor och logi i 
samband med konferenser bekostas av staden själv. 

Degerfors kommun anser att kostnaden för att ansöka och genomgå en 
certifiering inte är försvarbar för en så liten kommun. Degerfors har heller 
ingen kvällsekonomi att förbättra, då utbudet inte motsvarar de krav som ställs i 
Purple Flag. 

Bland de åtgärder som har och kommer att genomföras i Degerfors kommun är 
medborgardialoger, trygghetsvandringar i Degerfors och Svartå, samarbete med 
föreningsliv och lokala näringsidkare, att ta fram en belysningsplan för 
offentliga platser i Degerfors tätort. Det trygghetsfrämjande arbetet i Degerfors 
är tätt sammankopplat med brottsförebyggande åtgärder som ligger till grund 
för samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och polisen för åren 
2016-2019. I medborgarlöftet för Degerfors kommun och polisen är 
prioriteringen trygghetsskapande åtgärder i den offentliga miljön samt att 
förebygga och beivra narkotika- samt trafikbrott.  

Reservation 

Peter Andersen (SD) och Dan Erik Brunzell (SD) reserverar sig mot beslutet.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 39/2018-02-05 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 19/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-03 

Motion från Peter Andersén (SD), 2017-11-27 
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§ 9 Dnr 00033-2016  

Svar på motion: Minska effekterna av 
växthuseffekten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden gav 2017-09-21 förvaltningen i uppdrag att ge ett mer utförligt 
svar på den inkomna motionen ”Minska effekterna av växthuseffekten”. 

Medarbetarna på serviceförvaltningen arbetar ständigt med förbättringar när det 
gäller miljöpåverkan. Vid utbyte av fordonspark eftersträvas alltid miljövänliga 
fordon. Två rena elbilar och hybrid har funnits i förvaltningen några år med bra 
resultat. 

Återvinningscentralen har förbättrat si flera steg och var även tidiga med att 
erbjuda utsortering av matavfall.  

Vid upphandling av material och tjänster tas det hänsyn och ställs miljökrav. 
Vid nybyggnation av anläggningar så tittar man på både miljö- och 
energieffekter. Tidigt byttes gatljusarmaturerna ut till mer energisnåla alternativ 
och det säkerställdes att dessa var fria från kvicksilver. 

På Degerfors reningsverk är det installerat en värmepump som tar värme ur 
inkommande avloppsvatten. 

Vid eventuell byggnation av ett nytt vattenverk kommer byggnaden att förses 
med solceller. 

Servicenämnden har varit intresserade och säkerställt att förvaltningen arbetar 
miljömedvetet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 18/2018-01-22 

Servicenämnden § 98/2017-12-14 

Motion från Björn Nordenhaag (MP), 2016-01-26 
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§ 10 Dnr 00233-2017  

Revisionsrapport förstudie: Hantering av arvoden till 
förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner svaret på revisionsrapporten och lägger den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
På de förtroendevalda revisorernas uppdrag har PwC gjort en förstudie av 
hanteringen av arvoden till förtroendevalda. Syftet med förstudien är att 
översiktligt bedöma om den interna kontrollen avseende granskade delar i 
hanteringen är tillräcklig. 

Revisorernas sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att 
kommunstyrelsens interna kontroll avseende hantering av ersättning till 
förtroendevalda för förlorad arbetsinkomst i allt väsentligt är god. Revisorerna 
lämnar emellertid följande rekommendationer:  

1. att reglementet ses över och revideras med mer jämna mellanrum för att 
säkerställa att det är uppdaterat och överensstämmer med faktiska 
omständigheter.  

2. att rutinbeskrivningarna anger roll i kommunens organisation snarare än 
namn på ansvarig tjänsteman.  

3. att kontroller av sökta och utbetalda ersättningar för bland annat 
förlorad arbetsinkomst görs under året för att säkerställa att regler och 
rutiner efterlevs.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 14/2018-01-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 192/2017-12-18 

Förstudie: Hantering av arvoden till förtroendevalda, 2017-11-08 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-07 
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§ 11 Dnr 00263-2017  

Revisionsrapport: Granskning av 
bokföringsunderlag och rutiner kopplat till 
leverantörsfakturor 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänner svaret på revisionsrapporten och lägger den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Degerfors kommun 
genomfört en granskning avseende rutiner kring leverantörsutbetalningar och 
hantering av leverantörsfakturor. Granskningen syftar till att bedöma om 
nämnderna har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörer 
och leverantörsfakturor samt att bedöma om de bokföringsmässiga 
fakturaunderlagen tillhörande resekostnader och representation är 
tillfredsställande.  

PwC:s sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att den interna 
kontrollen avseende leverantörsutbetalningar är tillräcklig men att det inom 
vissa områden bör vidtas åtgärder i syfte att ytterligare stärka kontrollen. 

Utifrån de rekommendationer som framkommit i samband med granskningen 
har ekonomiavdelningen påbörjat arbetet med tydligare riktlinjer för bokföring 
av resor och representation. Attestförteckningarna kommer att bli enhetliga och 
beslutas av nämnderna från 2018, löpande förändringar kommer beslutas på 
delegation av respektive förvaltningschef. 

I början av 2018 kommer ekonomiavdelningen se över och dokumentera de 
processer som sker i kommunens leverantörsregister med tillhörande 
behörigheter för att stärka den interna kontrollen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 29/2018-02-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-01-02  

Revisionsrapport, 2017-12-04 
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§ 12 Dnr 00278-2017  

Anmälan av motion: Inför förbud mot organiserat 
tiggeri i den lokala ordningsstadgan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.       

Sammanfattning av ärendet 
Peter Andersen (SD) inkom har inkommit med en motion om att förbjuda 
organiserat tiggeri i den lokala ordningsstadgan.       

Beslutsunderlag 
Motion från Peter Andersen (SD) 2017-12-18      

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef  

Miljö- och samhällsbyggnadschef  
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§ 13 Dnr 00016-2018  

Anmälan av motion: Medborgardialog införs enligt 
SKLs modell i Degerfors kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.      

Sammanfattning av ärendet 
Björn Nordenhaag (MP) har inkommit med en motion om att genomföra 
medborgardialog enligt SKLs modell.       

Beslutsunderlag 
Motion från Björn Nordenhaag (MP), 2018-01-23      

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef  
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§ 14 Dnr 00018-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Gatunamn som 
berättar om vår bygd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till bygg- och miljönämnden för beredning och 
beslut.       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att döpa gator i Degerfors så att de 
berättar om bygden.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2018-01-26      

Skickas till 
Bygg- och miljönämnden  
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§ 15 Dnr 00198-2014  

Val och entlediganden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Karin Lundgren (KD) entledigas som ersättare i kommunfullmäktige i 

Degerfors kommun.  

2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen gör en ny sammanräkning 
för att utse en ny ledamot i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna 
efter Karin Lundgren.    

3. My Fröberg (S) väljs till ersättare i gymnasienämnden efter Annika 
Engelbrektsson (S). 

4. Kent Gustavsson (S) väljs till ersättare i servicenämnden efter Johannes 
Kangas (S).       

Skickas till 

Länsstyrelsen 

Sekreterare för servicenämnden 

Gymnasienämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen i Karlskoga kommun  
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§ 16 Dnr 00033-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Ökat friskvårdbidrag 
med möjlighet att välja själv var man vill utöva fysisk 
aktivitet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslut ska 
fattas av kommunfullmäktige.       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att införa friskvårsbidrag till 
kommunanställda i Degerfors kommun. Då frågan är av principiell 
beskaffenhet ska medborgarförslaget slutligt behandlas av kommunfullmäktige.       

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-02-16      

Skickas till 
Personalchef  
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§ 17 Dnr 00039-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Flytta kvartersskylt 
Stora Valla från rondellen vid Herrgårdsgatan till 
korsningen Stora Vallavägen/Idrottsvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till servicenämnden för beredning och beslut.      

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta en kvartersskylt för ”Stora 
valla” från rondellen vid Herrgårdsgatan till korningen Stora 
Vallavägen/Idrottsvägen.      

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-02-23 

Skickas till 

Servicenämnden 
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§ 18 Dnr 00042-2018  

Anmälan av motion: Marknadsföring av 
allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.      

Sammanfattning av ärendet 
Jan Johansson (KD) och Birgitta Höijer (C) har inkommit med en motion om 
att öka marknadsföringen av allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige.       

Beslutsunderlag 
Motion från Jan Johansson (KD) och Birgitta Höijer (C), 2018-02-26      

Skickas till 
Kommunikatör  

 


