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§ 63 Dnr 7158  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar eller tillägg.      
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§ 64 Dnr 00020-2018  

Ekonomisk månadsuppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns. 

2. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att vidta erforderliga 
åtgärder för att verksamheterna ska bedrivas inom beslutade 
budgetramar.  

Sammanfattning av ärendet 
Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till +6,1 mkr. 
Skatteunderlagsprognosen i februari visar dock på en försämrad prognos 
jämfört med när budgeten antogs. Beloppet uppgår till -2,3 mkr. Även 
pensionskostnadsprognosen visar på en försämring. Jämfört med budget är 
bedömningen att kostnaden kommer öka med 0,2 mkr. 

Inom de finansiella kostnaderna och intäkterna rådet en osäkerhet om den 
upptagna utdelningen från Kommuninvest, 1,0 mkr. Sänkta marginaler innebär 
med stor sannolikhet att utdelningen minskar. Det är dock oklart om utdelning 
uteblir eller om den blir lägre jämfört med tidigare år.  

Prognoserna från nämnderna är de senast politiskt behandlade och grundar sig 
på utfallet per sista februari alternativt sista mars.  

 Denna prognos Föregående 
prognos 

Skatteintäkter och generella bidrag - 2,3 mkr -- 

Finansnetto 0 mkr -- 

Kommunstyrelsen 0 mkr -- 

Servicenämnden 0 mkr -- 

Kultur- och utbildningsnämnden 0 mkr -- 

Socialnämnden -2,0 mkr -- 

Pensioner -0,2 mkr -- 

Summa avvikelse -4,5 mkr  -- 

Prognostiserat resultat +1,6 mkr  

Ovanstående innebär att kommunen ej kommer nå upp till 
kommunfullmäktiges resultat om minst 1 % av skatteintäkter och generella 
bidrag. Resultatnivå ovan innebär ett resultat om 0,3 %. I april 2018 kommer 
fullmäktige behandla ärende om utökat naturreservat på Lidetorpsmon. Skulle 
fullmäktige besluta i enlighet med förslaget och avtal tecknas med staten 
innebär detta en engångsintäkt om 6,3 mkr när bidraget till Degerfors 
Motorklubb om 0,6 mkr är frånräknat.  
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Yrkanden 

Peter Pedersen (V) yrkar att kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att 
vidta erforderliga åtgärder för att verksamheterna ska bedrivas inom beslutade 
budgetramar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-29 

Skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

Folkhälsonämnden 

Gymnasienämnden 

Kultur- och utbildningsnämmden  

Servicenämnden 

Socialnämnden  
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§ 65 Dnr 00045-2018  

Årsredovisning 2017 Degerfors kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Årsredovisningen för 2017 godkänns med redaktionella ändringar och 
överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen skall efter varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. 
Årsredovisningen skall lämnas över till kommunfullmäktige och revisorerna 
snarast och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser enligt 
kommunallagen 8 kap 17 §. 

Degerfors kommun redovisar ett resultat på 30 tkr (5,6 mkr). Nämndernas 
budgetavvikelse 2017 uppgår till -6,2 mkr (3,6 mkr), avgiftskollektiven 
inkluderade. Den skattefinansierade verksamhetens budgetavvikelse uppgår till -
5,9 mkr (5,2 mkr).  

Det sammanställda resultatet för kommunkoncernen uppgår till 18,4 mkr (21,4 
mkr). 

Det justerade resultatet enligt balanskravsavstämningen uppgår till 0,2 mkr (6,8 
mkr). Hänsyn har tagits kostnader (0,2 mkr) för projektet Social insatsgrupp 
som finansieras av den sociala investeringsfonden. I och med att det justerade 
resultatet är positivt finns inget återställningskrav.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2018 

Årsredovisning 2017 Degerfors kommun 

Skickas till 
Revisorerna  
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§ 66 Dnr 00074-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Degerforsbolagen AB 2017 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsberättelse, bokslutet för 

2017 och beviljar styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i 
Degerforsbolagen AB.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunens ombud att på 
årsstämma godkänna förvaltningsberättelse, fastställa bokslutet för 2017 
och bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i 
Degerforsbolagen AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Degerforsbolagen och koncernen har upprättats. 
Årsredovisningen och verksamheten har granskats av revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 

För att årsstämman ska kunna fatta beslut om beviljad eller ej beviljad 
ansvarsfrihet måste kommunfullmäktige ge kommunens ombud direktiv om 
hur denna skall rösta på den kommande årsstämman. 

På slutrevision 2018-04-04 kommer revisorerna ta ställning till 
revisionsberättelse och undertecknande av årsredovisning. 

Förslag till beslut gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och den verkställande direktören.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Degerforsbolagen AB 2017 (ej påskriven), 2018-03-27 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21      

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Peter Pedersen (V), Anita Bohlin-Neuman (V), Kim Bäckström (V), Muris 
Beslagic (S), Johan Nordström (M), Gertowe Thörnros (V), Carina Sätterman 
(S) och Örjan Samulesson (S) 

 

 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(39) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 67 Dnr 00075-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Degerforsbyggen AB 2017 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsberättelse, bokslutet för 

2017 och beviljar styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i 
Degerforsbyggen AB.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunens ombud att på 
årsstämma godkänna förvaltningsberättelse, fastställa bokslutet för 2017 
och bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i 
Degerforsbyggen AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Degerforsbyggen har upprättats. Årsredovisningen och 
verksamheten har granskats av revisorerna och lekmannarevisorerna. 

För att årsstämman ska kunna fatta beslut om beviljad eller ej beviljad 
ansvarsfrihet måste kommunfullmäktige ge kommunens ombud direktiv om 
hur denna skall rösta på den kommande årsstämman. 

På slutrevision 2018-04-04 kommer revisorerna ta ställning till 
revisionsberättelse och undertecknande av årsredovisning. 

Förslag till beslut gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och den verkställande direktören.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Degerforsbyggen AB 2017 (ej påskriven), 2018-03-27 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21      

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Gertowe Thörnros (V), Anita Bohlin-Neuman (V), Björn Nordenhaag (MP) 
och Lennart Johansson (S) 
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§ 68 Dnr 00077-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Degerfors Industrihus AB 2017 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsberättelse, bokslutet för 

2017 och beviljar styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i 
Degerfors Industrihus AB.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunens ombud att på 
årsstämma godkänna förvaltningsberättelse, fastställa bokslutet för 2017 
och bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i Degerfors 
Industrihus AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Degerfors Industrihus AB har upprättats. Årsredovisningen 
och verksamheten har granskats av revisorerna och lekmannarevisorerna. 

För att årsstämman ska kunna fatta beslut om beviljad eller ej beviljad 
ansvarsfrihet måste kommunfullmäktige ge kommunens ombud direktiv om 
hur denna skall rösta på den kommande årsstämman. 

På slutrevision 2018-04-04 kommer revisorerna ta ställning till 
revisionsberättelse och undertecknande av årsredovisning. 

Förslag till beslut gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och den verkställande direktören.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Degerfors Industrihus AB 2017 (ej påskriven), 2018-03-27 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21      

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Gertowe Thörnros (V), Anita Bohlin-Neuman (V), Björn Nordenhaag (MP) 
och Lennart Johansson (S) 
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§ 69 Dnr 00076-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Degerfors Energi AB 2017 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsberättelse, bokslutet för 

2017 och beviljar styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i 
Degerfors Energi AB.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunens ombud att på 
årsstämma godkänna förvaltningsberättelse, fastställa bokslutet för 2017 
och bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i Degerfors 
Energi AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Degerfors Energi AB har upprättats. Årsredovisningen och 
verksamheten har granskats av revisorerna och lekmannarevisorerna. 

För att årsstämman ska kunna fatta beslut om beviljad eller ej beviljad 
ansvarsfrihet måste kommunfullmäktige ge kommunens ombud direktiv om 
hur denna skall rösta på den kommande årsstämman. 

På slutrevision 2018-04-04 kommer revisorerna ta ställning till 
revisionsberättelse och undertecknande av årsredovisning. 

Förslag till beslut gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och den verkställande direktören.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Degerfors Energi AB 2017 (ej påskriven), 2018-03-27 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21      

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Kim Bäckström (V) 
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§ 70 Dnr 00078-2018  

Kommunstyrelsens bedömning om de kommunala 
bolagens verksamhet för 2017 har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheterna i kommunens bolag bedrivits i 
enlighet med fastställda ändamål och att verksamheterna bedrivits inom de 
kommunala befogenheterna.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska årligen i ett beslut dels bedöma verksamheten i 
kommunala bolag i förhållande till det ändamål med verksamheten som har 
fastställts, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 

Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet 
inte uppfyller kraven i kommunallagen ska kommunstyrelsen lämna förslag till 
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder samt även vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kraven uppfylls. 

Degerforsbolagen AB, d v s moderbolaget i bolagskoncernen, följer löpande 
upp dotterbolagens verksamhet och ekonomi på sammanträden. Under 2017 
hade Degerforsbolagen sex sammanträden. På sammanträdena behandlas bland 
annat följande punkter: 

1. Ekonomisk rapport för Degerforsbolagen AB samt koncernen 
2. Ekonomisk rapport från varje dotterbolag 
3. Finansrapport 
4. Verksamhetsrapport från varje dotterbolag 

På Degerforsbolagens sammanträde 2018-03-22 gjordes även en 
återrapportering utifrån ägardirektiven. På sammanträdet fastställdes även 
Degerforsbolagens AB:s årsredovisning för 2017 inklusive koncernen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-27      

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef  
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§ 71 Dnr 00068-2018  

Återrapportering ägardirektiv 2017 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Återrapportering av ägardirektiv 2017 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2016-04-25, § 34, beslut om ägardirektiv för sina 
helägda dotterbolag: 

 Degerforsbolagen AB 

 Degerforsbyggen AB 

 Degerfors Industrihus AB 

 Degerfors Energi AB 

Av ägardirektiven framgår vad som skall återrapporteras till ägaren. Bolagens 
återrapportering av ägardirektiven behandlades på Degerforsbolagens 
styrelsemöte 2018-02-27.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21 
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§ 72 Dnr 00055-2018  

Nämndernas begäran om överföring av 
investeringsbudget från 2017 till 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 beviljas enligt följande 
(tkr): 

Kommunstyrelsen    572 

Servicenämnden, skattekollektiv 2 090 

Servicenämnden, avgiftskollektiv 12 112 

Kultur- och utbildningsnämnden 511 

Socialnämnden 7 537 

Summa 22 822 

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 46 004 tkr. Av dessa användes 
22 211 tkr.  

Sammantaget begärs 22 822 tkr att få föras över från 2017 till 2018. 
Specificering av begärda ombudgeteringar framgår av bilaga. Efter förslag på 
ombudgeteringar visar investeringsredovisningen ett överskott om 970 tkr 
(1 895 tkr). Förklaringen är att enskilda objekt som avslutas 2017 sammantaget 
visar positiva avvikelser.  

Av förslagen till ombudgeteringar om 22 902 tkr uppgår följande fyra 
investeringar sammanlagt till 21 316 tkr: 

Dränering Folkets hus 1 420 tkr 

Nybyggnation Kanada   670 tkr 

Ombyggn Sveagatan 3        7 114 tkr 

Nytt vattenverk                12 112 tkr 

Vad gäller dränering av Folkets hus har en besiktning gjorts och i dagsläget 
behövs inga åtgärder för dränering. Servicenämnden har beslutat, § 7/2018 att 
om ombudgeteringen av detta projekt godkänns så kommer nämnden under 
2018 göra följande: 

Nytt golv Stora Valla hallen  1 000 tkr 

Renovering av magasin Degernäs 
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(takbjälkar och pelare)     120 tkr 

Fasad Campingstugor Degernäs     300 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-14 

Plan för ombudgetering mellan 2017 och 2018, 2018-03-14 
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§ 73 Dnr 00082-2017  

Finansiering av ökade investeringskostnad för 
Sveagatan 3 

Kommunstyrelsens beslut 
Socialnämnden tillförs 1 300 mkr ytterligare för ombyggnation av Sveagatan 3. 
Utökningen av investeringsutgiften finansieras med kommunstyrelsens anslag 
för oförutsedda investeringar.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beviljade 2017-06-19, § 40, socialnämnden 7 000 tkr i 
anslag för ombyggnation av Sveagatan 3 till lokaler för hemtjänst. 

Redan inför beslutet i fullmäktige konstaterades att kostnaderna för ombyggna-
tion är relativt hög. Nu har en upphandling genomförts och det visar sig att 
inkomna anbud överstiget det tidigare bedömda beloppet. Kostnadsökningen 
uppgår till 1 300 tkr. Anbuden är giltiga till och med 2018-05-11.  

I ovanstående investeringsnivå om 8 300 tkr har hänsyn tagits till att social-
nämnden genom sitt inventarieanslag betalar klädskåp upp till 125 tkr. 
Utrustning i form av tvättmaskiner, torktumlare och övrig utrusning ingår i 
investeringsnivån om 8 300 tkr med ca 200 tkr. 

Av de alternativa lösningar som undersökts har tidigare konstaterats är 
Sveagatan den för verksamheten bäst lämpade. Den fördyring som nu 
konstaterats i samband med inkomna anbud ändrar inte den tidigare 
bedömningen.  

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att utökningen av investeringsutgiften finansieras med 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 62/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunchef och ekonomichef, 2017-05-29 

Kommunfullmäktige § 40/2017-06-19 

Skickas till 
Socialnämnden 

Kommun- och ekonomichef  
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§ 74 Dnr 00071-2018  

Tillfällig boendeenhet, Västergården - ansökan om 
medel reserverade för oförutsedda kostnader 
avseende nytt demensboende 

Kommunstyrelsens beslut 

De kostnader som eventuellt uppstår för den tillfälliga boendeenheten får 
täckas med de medel som är reserverade i budgeten för oförutsedda kostnader 
avseende ett nytt demensboende, maximalt 3 450 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 
Inom särskilt boende bor sedan en tid personer som har ett mycket utåtriktat 
beteende som medför risk för situationer med hot och våld för andra boende. 
Olika åtgärder har prövats utan att fungera. Till slut gjordes en lösning där 
dessa boende placerades på plan 5 på Västergården, i de lokaler som i dag är 
vilande i väntan på att öppna en ny enhet inom vård och omsorg. De är därmed 
helt avskilda från övriga boende. Lösningen har i praktiken varit denna sedan 
november 2017. 

En ny tillfällig boendeenhet på våning 5 Västergården öppnas med två platser. 
Bemanningen kommer att vara en personal nattetid (1 O timmar) och två 
dagtid (28 timmar) varav en dagpersonal omdisponeras från annan verksamhet 
som dock behöver tillförsäkras en möjlighet till extra resurs när så krävs. 
Kostnaden blir för den tillfälliga boendeenheten 2 900 tkr på helår samt 
möjlighet till extra resurs 550 tkr. Naturligtvis ska inte större resurs än 
nödvändigt användas. 

I samband med antagandet av driftbudgeten 2018 avsattes 4 000 tkr i anslaget 
för oförutsedda kostnader i kommunstyrelsens budget avsedda för ett 
demensboende. I nuläget finns inget som tyder på ett ökat behov av platser 
generellt under 2018. Av dessa 4 000 tkr har socialnämnden i budgetbeslutet 
tillförts 550 tkr för tomhyror på Västergården. Resterande belopp 3 450 tkr 
behöver tillföras socialnämndens budget för att finansiera den tillfälliga 
boendeenheten på Västergården plan 5.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 51/2018-03-26 

Socialnämnden § 13/2018-03-07 

Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2018-02-09 
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§ 75 Dnr 00251-2017  

Beslut om centralt inköp av kommunens datorer 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår centralt inköp av datorer under 2018 på grund 

av att finansiering saknas. 

2. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till servicenämndens förslag om 
centralt inköp av datorer genom servicenämndens försorg och beslut i 
frågan ska tas i samband med budget för 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Servicenämnden har beslutat, SRN § 82/2017-11-02, att: 

 Utbyten av kommunens datorer ska ske centralt av IT-enheten som ett 
projekt under 2018-2019. 

 Begär att kommunfullmäktige omfördelar nämndernas driftramar 
procentuellt utifrån antalet datorer, totalt 600 tkr under projekttiden. 

 Resterande 550 tkr per år 2018-2019 äskas från kommunstyrelsens 
medel för oförutsedda kostnader.  

 Utvärdering av projektet görs under hösten 2019. 

I sammanfattningen i ovan nämnda beslutsparagraf går att läsa att: 

”Servicenämnden har i sitt budgetarbete både inför 2017 och 2018 
föreslagit att inköp av kommunens datorer ska ske centralt av 
kommunens IT-enhet. En mer övergripande och systematiskt 
utbytesplan för kommunens samtliga datorer gör driftsäkerheten 
högre och ger tidsbesparingar i verksamheterna. 
Servicenämnden föreslår att centralt inköp och utbyten av datorer 
sker i projektform under 2018- 2019 med en utvärdering hösten 
2019.” 

Kostnaden för att systematiskt byta ut datorer uppgår till cirka 1,3 mkr/år och 
servicenämnden föreslår omfördelning mellan nämndernas driftramar samt 
extra tillskott från kommunstyrelsens medel för oförutsedda kostnader under 
2018 och 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt på sammanträde i januari 2017 att: 

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med 
ett kompletterat beslutsunderlag till arbetsutskottets möte i mars 
2018. 

I dagsläget återstår 82 tkr av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader. Den finansieringslösning som servicenämnden föreslår med ett extra 
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tillskott från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader med 550 tkr 
är därför inte möjlig. 

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig dock positiv till förslaget om centralt 
inköp av datorer genom serviceförvaltningens försorg och förslaget ska tas i 
beaktande i samband med upprättande av 2019 års budget.  

Det saknas utrymme i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för 
att kunna tillstyrka servicenämndens förslag till finansiering med 550 tkr från 
detta konto. 

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till förslaget om centralt inköp 
av datorer genom serviceförvaltningens försorg och förslaget ska tas i 
beaktande i samband med upprättande av 2019 års budget.  

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig positiv till 
servicenämndens förslag om centralt inköp av datorer genom servicenämndens 
försorg och beslut i frågan ska tas i samband med budget för 2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 244/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2018-01-22 

Servicenämnden § 82/2017-11-02 

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef 

Servicenämnden  
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§ 76 Dnr 00050-2018  

Ändring av sotningstaxa: Ny konstruktion av 
prissättning för rengöring för Bergslagens 
Räddningstjänst (BRT) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Förslag på ny konstruktion av prissättning för rengöring (sotning) i Bergslagens 
räddningstjänst antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Bergslagens räddningstjänst har föreslagit 
medlemskommunernas fullmäktige att anta förslag på ny sotningstaxa. 

Sotningsentreprenörerna inom Bergslagens Räddningstjänst geografiska 
verksamhetsområde har inkommit med förslag till en ny och för samtliga 
medlemskommuner enhetlig och förenklad prissättning av sotningsobjekt. 

Nuvarande avtal med sotningsentreprenörerna möjliggör taxeförändring om 
överenskommelse kan träffas mellan parterna. Avtalsperiodernas längd mellan 
de olika kommunerna och sotningsentreprenörerna är dock olika långa vilket 
försvårar inväntande av en gemensam avtalsperiod. 

Det nya förslaget innebär framförallt en förenkling för kunden att i förhand 
kunna se kostnaden gentemot dagens objektslista som är mycket omfattande 
och komplicerad. 

Den nu gällande prissättningen bygger på en tidsstudie som ej motsvarar dagens 
eldstäder samtidigt som Konsumentköplagen ökat kravet gällande minskad 
nedsmutsning i samband med rengöring. I den nya taxekonstruktionen är 
tidsåtgången för minskad nedsmutsning inkluderad i den fasta avgiften per 
objekt. Den nya taxekonstruktionen innebär att vissa objekt får en ökad 
kostnad och andra objekt får en lägre kostnad.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-09 

Bergslagens räddningstjänst § 18/2017-04-26 

Förslag på ny konstruktion av prissättning för rengöring (sotning)  
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§ 77 Dnr 00046-2018  

Beslut om att Degerfors kommun ställer sig bakom 
Strategi för Hälsa 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Degerfors kommun ställer sig bakom intentionerna i Strategi för hälsa.       

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar för att stärka social hållbarhet 
och minska skillnaderna i hälsa. I detta arbete och process har folkhälso-
nämnden och folkhälsoförvaltningen deltagit. Syftet är att bidra till minskade 
hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och 
rättigheter. Detta är en fortsättning på arbetet för social hållbarhet och bedrivs i 
samverkan mellan SKL och Folkhälsomyndigheten. Utifrån de erfarenheter 
som kommit fram har SKL nu tagit fram en strategi för hälsa. Strategi för hälsa 
innebär kraftsamling för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. 
För detta krävs att alla välfärdsaktörer i kommunen blir ännu bättre på att 
samverka och tillsammans främja hälsa och förebygga ohälsa, utveckla 
arbetsmetoder, sätta konkreta mål, mäta och följa upp resultaten. 

Folkhälsonämnden ser att Strategi för Hälsa, helt stödjer de pågående 
processerna kring god, jämlik och jämställd hälsa som finns i Karlskoga och 
Degerfors. Den regionala överenskommelsen om samverkan för god, jämlik 
och jämställd hälsa i Örebro län 2018 – 2023 stämmer överens med strategins 
intentioner. Att använda Strategi för hälsa i det fortsatta arbetet är enbart en 
positiv hjälp på vägen i det lokala arbetet. 

SKL menar att en personlig insats som beslutsfattare och ledare är avgörande 
för genomförande av Strategi för hälsa. För att genomföra strategin krävs beslut 
i den högsta politiska ledningen i kommuner, landsting och regioner.  

Det gör att folkhälsonämnden som ansvarig nämnd för god, jämlik och 
jämställd hälsa i båda kommunerna, ställer sig bakom intentionerna i SKLs 
Strategi för Hälsa 2018.        

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-09 

SKL Strategi för Hälsa 2018 

Folkhälsonämnden § 9/2018-02-14         
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§ 78 Dnr 00053-2018  

Verksamhetsplan för E18-gruppen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

E18-gruppen är ett mellankommunalt samarbete med fokus på 
transportinfrastruktur och trafikeringsfrågor i stråket Örebro-Karlstad. 
Gruppen ska samarbeta för att minska tidsavstånden i stråket, öka 
tillgängligheten i till kollektivtrafik samt verka för hållbar och kapacitetsstark 
infrastruktur och därmed utöka möjligheterna för regionförstoring. 
Huvuduppgifter är kunskapsspridning, omvärldsanalys och påverkansarbete. 
Gruppen ska samarbeta internt och med andra intressenter för en gemensam 
syn på utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik i stråket Örebro-Karlstad. 

Verksamhetsplanen är beslutad på E18-gruppens möte den 9 februari 2018 och 
en justerad version återrapporteras därefter till ansvarigt politiskt organ i 
respektive medlemskommun. Verksamhetsplanen ska följas upp senast i 
samband med E18-gruppens möte den 18 december 2018.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 41/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-09 

Verksamhetsplan för E18-gruppen 

Skickas till 
E18-gruppen 
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§ 79 Dnr 00058-2018  

Fastställande av mall för utredningsuppdrag från 
nämnd till förvaltning  

Kommunstyrelsens beslut 
Ett utredningsuppdrag från nämnden till förvaltningen ska minst innehålla: 

1. Syfte med utredningen 

2. Avgränsningar 

3. Slutdatum och tidpunkter för ev. delavstämningar 

4. Behov av ev. styrgrupp 

5. Behov av ev. projektplan 

6. Tillgängliga resurser 

7. Kommunikationsbehov 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade, KS § 5/2018-01-08, att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en mall för 
utredningsuppdrag från nämnd till förvaltning. Nedanstående rubriker är de 
som minst ska finnas med i uppdraget. Nämnden kan välja att lägga till fler. 

Syfte 

Syftet med utredningen ska alltid anges. Vad är det som ska utredas och varför? 
Ska utredningen visa på ett eller flera alternativ? Ska både ekonomiska och 
verksamhetsmässiga effekter belysas? 

Avgränsningar  

Avgränsningar kan göras på många olika sätt, t.ex. tidsmässigt, 
verksamhetsmässigt (utredningen ska bara omfatta vissa delar av verksamheten) 
eller resursmässigt. Det är bättre att från början göra tydliga avgränsningar av 
uppdraget för att sedan komplettera med tilläggsuppdrag, än tvärt om. 

Slutdatum och datum för ev. delavstämningar 

Anges med fördel i formen ”Utredningsuppdraget ska slutrapporteras senast på 
nämndens möte i november 2018.”. Samma princip kan användas för 
delavstämningar, gärna kompletterat med vad som ska rapporteras vid varje 
tillfälle. 

Datum bör sättas så att tidsåtgången blir väl avvägd i förhållande till syfte och 
avgränsningar. 
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Behov av ev. styrgrupp 

Större utredningar och projekt kan behöva en styrgrupp. Vid mindre 
utredningar kan det vara onödigt byråkratiskt med en styrgrupp. Vilka ska vara 
med i styrgruppen och vem ska vara sammankallande? 

Behov av ev. projektplan 

Större utredningar och projekt kan behöva en projektplan. Vid mindre 
utredningar kan det vara onödigt byråkratiskt med en projektplan. Vem 
ansvarar för att ta fram projektplanen och vem ska besluta om den? 

Tillgängliga resurser 

Mindre utredningar kan ofta göras av befintlig personal inom förvaltningen. 
Större och mer komplexa utredningar kan behöva göras av en extern utredare 
och då till en ökad kostnad. Ibland kan utredningen vara av ett sådant slag, t.ex. 
en granskning av den egna verksamheten, att det är klart olämpligt att den 
genomförs av någon inom den egna verksamheten. Ska utredningen göras av 
egen personal eller finns finansiering för att anlita externa utredningsresurser? 

Kommunikationsbehov 

Under utredningens gång, vilka aktörer (individer, grupper eller organisationer) 
ska utredaren kommunicera med? Är det något specifikt budskap som ska 
kommuniceras?  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 54/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-09 

Kommunstyrelsen § 5/2018-01-08 

Skickas till 
Bygg- och miljönämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Servicenämnden 

Socialnämnden 

Kommunsekreterare  
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§ 80 Dnr 00270-2017  

Utredningsuppdrag till servicenämnden: 
Idrottsföreningars tillgång till idrottshallar inklusive 
gymnastiksalar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens ställer sig bakom ett principiellt inriktningsbeslut 
och viljeriktning om utökning av antalet hallar i Degerfors kommun. 
Före beslut om byggande av ny hall behöver Servicenämnden klargöra 
följande frågor:  

a. Hur stor andel av möjlig tid i befintliga hallar nyttjas för träning 
och match? 

b. Olika alternativ på placering av en ytterligare hall. 

c. Storleksalternativ, behov av läktare och förråd. 

d. Möjligheter till samlokalisering med befintliga hallar och 
samutnyttjande av omklädningsrum. 

e. Kostnader för investering och drift, möjlighet till externa 
bidrag/samfinansiering. 

2. Beslut om hallar och omklädningsrum som påverkar ekonomin ska 
arbetas in i budgeten för 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
I Degerfors kommun finns ett antal idrottshallar och gymnastiksalar, vilka både 
används av skolor och hyrs ut till idrottsföreningar. Alla hallar/salar kan inte 
användas till alla idrotter eller på alla nivåer av träning och tävling. 

För att få en heltäckande bild av behovet av tider i idrottshallarna och 
gymnastiksalarna fick servicenämnden i uppdrag av kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KS AU § 190/2017-12-18) att utreda idrottsföreningarnas 
tillgång till tränings- och tävlingstider i hallarna/salarna. Utredningen skulle 
innehålla en genomgång av vad lokalerna kan användas till; vilka begräsningar 
som finns i form av yta, utrustning, etc.; vilka behov de olika föreningarna har 
av tränings- och tävlingstider och vilka krav dessa behov ställer på lokalerna; 
samt en bedömning av om dagens lokaler räcker till för de behov som finns. 

Servicenämnden gav (SRN § 6/2018-02-22) serviceförvaltningen följande 
uppdrag: 

Servicenämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag 
inklusive kostnadskalkyl med driftskostnader för sporthall samt 
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tillhörande omklädningsrum och förrådsytor, förslaget skall vara 
förankrat av alla aktörer i Stora Vallahallen och Stora Halla. 

En sammanställning på nyttjandegraden av kommunens befintliga hallar har 
gjorts (bilaga till servicechefens tjänsteskrivelse 2018-01-29). I den bedöms det 
att det behövs ytterligare en fullstor sporthall, fyra omklädningsrum och 
förrådsytor.  

För att idrottsföreningarna ska kunna utöka sin verksamhet och ta till sig mer 
ungdomar och samtidigt kunna satsa på spel i högre serier, måste det finnas 
utrymme i våra idrottshallar. Under många år har det varit brist på träningstider 
för både volleybollen, handbollen och innebandyn. Föreningarna har svårt att ta 
till sig mer aktiva medlemmar och det råder redan idag brist på omklädnings-
rum och behovet kommer att öka.  

Fotsal, inomhusfotboll, är idag en av Sveriges och världens snabbast växande 
sporter, vilket på sikt kommer att öka trycket på träningstider i Stora vallahallen.  

Aktiviteterna på våra idrotts- och fritidsanläggningar fyller en viktig funktion 
för våra kommuninvånare i alla åldrar. Det har även viktig funktion när det 
gäller integration.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 48/2018-03-26 

Servicenämnden § 6/2018-02-22 

Tjänsteskrivelse från servicechef, 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 190/2017-12-18 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-11 

Skickas till 
Servicenämnden  
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§ 81 Dnr 00039-2017  

Återrapport av intern kontroll för kommunstyrelsen 
2017 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Återrapporteringen godkänns.  

2. Personalavdelningen får i uppdrag att i största möjliga mån få bort 
pappersunderlagen till förmån för ett digitaliserat flöde samt att i 
samråd med kommunikatör utveckla informationen om vikten av att 
följa stoppdatum. 

3. Servicenämnden uppmanas att utveckla processen med 
ärendeberedning så att handlingar finns klara och kompletta i tid för 
stoppdatum. En uppföljning av handlingar klara i tid till stoppdatum ska 
ske till kommunstyrelsen i januari 2019. 

4. Kommunstyrelseförvaltningen ska utveckla processen med 
ärendeberedning så att handlingar finns klara och kompletta i tid för 
stoppdatum. En uppföljning av handlingar klara i tid till stoppdatum ska 
ske till kommunstyrelsen i september 2018. 

5. Kommunstyrelseförvaltningen ska utveckla processen med 
verkställigheten av politiskt fattade beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fastställde (KS § 62/2017-04-03) följande områden för 
intern kontroll 2017 inom kommunstyrelsen: 

1. Efterlevnad av stoppdatum 

2. Köptrohet mot ramavtal 

3. Underlag i tid till personalavdelningen 

4. Körjournaler inom miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen 

5. Verkställighet av politiskt fattade beslut 

Området ”Köptrohet mot ramavtal” har inte färdigställts under 2017 utan 
förlängts till 2018. 

Övriga områden har kontrollerats och där brister har identifierats har förslag på 
förändrade rutiner och/eller arbetssätt föreslagits.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 52/2018-03-26 
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Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-14 

Rapport inter kontroll 2017 från kansliavdelningen, 2018-01-19 

Skickas till 

Kommun- och ekonomichef 

Personalchef 

Miljö- och samhällsbyggnadschef 
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§ 82 Dnr 00007-2018  

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetsplanen antas.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en gemensam verksamhetsplan för 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Verksamhetsplanen kan ses som en 
aggregerad produkt av de verksamhetsplaner som avdelningarna på 
kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram för den egna verksamheten. 

Planen tar sin utgångspunkt i kommunens styrmodell, den strategiska 
inriktningen och de mål som kommunfullmäktige beslutade om i slutet av 2017. 
Planen innehåller också en omvärldsanalys, indikatorer för att följa upp målen 
och ett urval av de aktiviteter som kommer att genomföras inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde under 2018. 

Målen kommer främst att följas upp, genom indikatorerna, i delårsrapporten 
och årsredovisningen. Aktiviteterna kommer att följas upp genom en 
verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen senast i mars 2019.  

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Birgitta Höijer (C) yrkar att det på sid. 6, kap. 2.4.3, mål 3 ”Minst 5 nya mål 
möjliggör bebyggelse i sjönära läge.” får följande tillägg: ”Men även se över 
möjligheten av utbud för bebyggelse i hela kommunen.” 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Peter Pedersens (V) yrkande.  

Reservation 
Birgitta Höijer (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 53/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-14 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2018 
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Skickas till 

Kommun- och ekonomichef  
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§ 83 Dnr 00062-2018  

Degerfors kommuns jämställdhets- och 
jämlikhetsplan 2018-2020 (aktiva åtgärder) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Degerfors kommuns jämställdhets- och jämlikhetsplan 2018-2020 antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Från och med den första januari 2017 finns det i diskrimineringslagen ett krav 
på oss som arbetsgivare att analysera risker för diskriminering, skriftligen 
dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och eliminera 
riskerna och att följa upp åtgärderna. Det finns även krav på årlig 
lönekartläggning och skriftliga, välkända handlingsplaner vid sexuella 
trakasserier och diskriminering. 

En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar har tagit fram 
förslaget på planen. Kommunledningsgruppen har diskuterat förslaget. 

Planen är en del av kommunens arbete med att konkretisera mångfaldspolicyn 
och att koppla en handlingsplan till den nyligen antagna CEMR-deklarationen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2018-03-26 

Degerfors kommunsjämställdhets- och jämlikhetsplan 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-19 
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§ 84 Dnr 00096-2017  

Allmänhetens tillgång till kommunfullmäktige 
(radiosändning, annonsering m.m.) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Annonsering i Nerikes Allehanda upphör, men annonsering av 

kommunfullmäktiges sammanträden i KK/KT kvarstår. 

2. Fullmäktiges sammanträden spelas in för att tillgängliggöras i efterhand 
som poddradio på kommunens hemsida.  

3. Stativ och mikrofon till mobiltelefon köps in så intervjuer med 
fullmäktiges ordförande kan spelas in. 

4. En skärm med dator köps in för att information om bland annat 
fullmäktiges sammanträden ska kunna visas ut mot allmänheten från 
Nämndhuset.  

5. En allmänpolitisk debatt arrangeras på fullmäktiges sammanträde den 
27 augusti 2018. Fullmäktiges presidium beslutar om upplägg och 
genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktiges sammanträden sändes live via Cityradion vid två tillfällen under 
2016. Kostanden för sändningen samt en fil som publicerades på degerfors.se 
efter sammanträdet kostade 8 000 kr/möte, totalt 16 000 kr. Kommunstyrelsen 
fattade sedan beslut om att utvärdera radiosändningen med hjälp av enkät och 
även utreda möjligheterna för att öka allmänhetens tillgänglighet till 
fullmäktiges sammanträden.  

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 114/2017-12-18), i samband med debatt 
om annonsering av fullmäktiges sammanträden i ortstidningar, att ”snarast ta 
fram ett helhetsförslag som syftar till att öka medborgarnas intresse att närvara 
på kommunfullmäktiges sammanträden och/eller följa förhandlingarna på 
annat sätt.”  

Yrkanden 

Birgitta Höijer (C) yrkar att:  

Punkt 1: Annonseringen är kvar även i Nerikes Allehanda eftersom det finns 
prenumeranter i vårt område. 

Punkt 4: En skärm också placeras i Svartå och Åtorp för att informera när det 
är möte eller andra händelser i kommunen. Förslagsvis i Svartå skola och 
Åtorps skola. 
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Beslutsordning 

Ordföranden ställer framförda yrkanden mot arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslagtill 
beslut.  

Omröstning begärs och verkställs, se nedan. 

Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Nej-röst för bifall till Birgitta Höijers (C) yrkande. 

Med 9 ja-röster mot 1 nej-röst och 1 avstår har kommunstyrelsen beslutat 
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.  

Namn Ja Nej Avstår 

Peter Pedersen (V) X   

Anita Bohlin-Neuman (V) X   

Kim Bäckström (V) X   

Gertowe Thörnros (V) X   

Anneli Mylly (V) X   

Jan Ask (V) X   

Muris Beslagic (S) X   

Örjan Samuelsson (S) X   

Lennart Johansson (S) X   

Carina Sätterman (S)   X 

Birgitta Höijer (C)  X  

Summa 9 1 1 

Reservation 
Birgitta Höijer (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-22 

Kommunstyrelsen § 120/2017-06-07 
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§ 85 Dnr 00278-2017  

Svar på motion: Inför förbud mot organiserat tiggeri i 
den lokala ordningsstadgan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Motionen avslås.  

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

Rättsläget 

Huruvida ett tiggeri eller anat insamlande av pengar på offentlig plats är 
organiserat eller ej torde inte ingå i kommunernas kompetens att bedöma eller 
utreda. Kommunen har att ta ställning till om passivt insamlande av pengar 
(tiggeri) på offentlig plats ger sådana störningar att den allmänna ordningen inte 
kan upprätthållas.  

Kommun får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs utöver de regler 
som finns i ordningslagen, för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats.  

Kommunens föreskrifter får inte angå förhållanden som är reglerade i 
ordningslagen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan 
författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet.  

Nyligen (23 oktober 2017) har Länsstyrelsen i Skåne beslutat att Vellinge 
kommunfullmäktiges beslut om förbud mot tiggeri ska upphävas eftersom det 
bedöms strida mot grundläggande förutsättningar för kommunens 
förskrivningsrätt, dvs. kommunen får bara beslutar om sådana lokala 
ordningsföreskrifter som verkligen behövs. I Vellinge framgår av ingivna 
handlingar att kommunen fått ta emot klagomål beträffande tiggeri på offentlig 
plats från enskilda kommunmedborgare. Länsstyrelsen bedömde dock själva 
insamlandet av pengar inte orsakat störningar i den allmänna ordningen. 
Föreskriften i den delen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge 
kommun ansågs därmed strida mot grundläggande förutsättningar för 
kommunens förskrivningsrätt.  

Föreskriften ansågs strida mot ordningslagen och upphävdes därför. Vellinge 
kommun har överklagat länsstyrelsens beslut till kammarrätten. Beslutet har 
ännu inte vunnit laga kraft. 
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Därvid kvarstår frågan om passiv insamling av pengar (tiggeri) på offentlig plats 
kan förbjudas genom lokala ordningsföreskrifter. 

Bedömning 

Situationen i Degerfors torde inte skilja sig från övriga landet. 
Kommunstyrelseförvaltningen har inte mottagit några klagomål som kan knytas 
till själva insamlandet av pengar på offentlig plats. Med hänvisning till rättsläget 
bedöms det inte möjligt att införa förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri). Motionen bör därför avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 58/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-12 

Motion från Peter Andersén (SD), 2017-12-18 
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§ 86 Dnr 00031-2018  

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget finns det fyra obesvarade motioner och sex obesvarade 
medborgarförslag.  

En instruktion och rutin om hur förvaltningen ska svara på motioner och 
medborgarförslag har tagits fram och skickats ut till ansvariga handläggare. Det 
har också fattats beslut om att handläggarna ska återkoppla till 
kansliavdelningen när de planerar att inkomma med ett förslag på svar. 
Följsamheten av rutinen har förbättringspotential.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2018-03-26 

Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag, 2018-02-16 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-16  
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§ 87 Dnr 00022-2018  

Delegeringsbeslut 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av fattade delegeringsbeslut godkänns.       

Sammanfattning av ärendet 
Nr Beskrivning Funktion 

11-2018 Remiss av betänkande del 2 förslag för en stärkt 
minoritetspolitik - Remissen ska besvaras av Aulis 
Syväjärvi 

Kanslichef 

12-2018 Nytt lokalt kollektivavtal för flexibel arbetstid Personalchef 
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§ 88 Dnr 2088  

Handlingar och rapporter för kännedom 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.      

Sammanfattning av ärendet 
Nr Rapport – handling  

8 Slutrapport BUSA-projektet 2015 – 2017 

9 Protokoll Degerforsbolagen AB 2017-11-30 

10 Protokoll Degerfors Energi AB 2018-02-15 

11 Cirkulär SKL 16:43 Budgetförutsättningar 2018-2021 

12 Protokoll från samråd med folkhälsonämnden 2018-02-28 

13 Protokoll från samråd med gymnasienämnden 2018-02-28 

14 Protokoll Degerforsbolagen AB 2018-02-27 

15 Protokoll Degerfors Energi AB 2018-03-09 

16 Cirkulär SKL 18:12 Omräkning av pensionsbehållning och IPR samt 
värdesäkring av pensioner 2018 

17 TväR 2018, FHN § 22 

18 Uppföljning av folkhälsoavtalet, FHN § 23 

19 Personalbokslut folkhälsonämnden 2017, FHN § 24 

20 Protokoll folkhälsonämnden 2018-03-14 

21 Ekonomisk månadsuppföljning januari-februari, FHN § 18 

22 Protokoll gymnasienämnden 2018-03-16 

23 Ekonomisk månadsuppföljning januari-februari, GN § 15 

24 Protokoll Degerfors Energi 2018-03-20 
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§ 89 Dnr 2423  

Kurser och konferenser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.       

Sammanfattning av ärendet 
Kurs/konferens Arrangör Datum och plats 

Budgetdagen  SKL  24 maj Stockholm 

Funktionshinder och delaktighet  SKL och Region 
Örebro län  

18 april Örebro 

Ägarstyrning det kommunala bolaget i 
kommunkoncernen 

PwC  8 maj Stockholm 

      

 

 


