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Beslutande  

Ledamöter Peter Pedersen (V), §§ 19-20, 23, 25-43 
Muris Beslagic (S), §§ 19-20, 23, 25-43 
Roland Halvarsson (V), §§ 19-20, 24-26, 28-43 
Anita Bohlin-Neuman (V), §§ 19-20, 27-43 
Carina Sätterman (S), §§ 19-20, 25-43 
Monica Littorin (V), §§ 19-20, 24-26, 28-43 
Johan Nordström (M), §§ 12-20, 22-23, 25-43 
Peter Andersen (SD) 
Gertowe Thörnros (V), §§ 19-20, 22, 27-43 
Cathrine Pedersen (V), §§ 19-20, 23, 25-43 
Birgitta Höijer (C), §§ 19-20, 22-43 
Marina Åslund (S), 19-21, 23-43 
Jan Ask (V), Ordförande, §§ 19-20, 23-43 
Franz Maretta (S), §§ 19-20, 23-43 
Anneli Mylly (V), §§ 19-20, 24-43 
Markus Sukuvaara (V), §§ 19-21, 26-43 
Marianne Högberg (S), 1:e vice ordförande, §§ 19-20, 23, 28-43 
Dan Brunzell (SD) 
Lennart Johansson (S), §§ 19-20, 23-24, 27-43 
Jan Johansson (KD), §§ 19-20, 23-43 
Per-Olow Linder (V) 
Stina Borjo (V), §§ 19-20, 23-43 
Torbjörn Holm (V), 2:e vice ordförande, §§ 19-21, 23-43 
Kent Gustafsson (S), §§ 19-20, 24-43 
Per-Gunnar Bråtner (C) 
Jeannette Rasko (S), §§ 19-21, 24-43 
Simon Petersson (V), §§ 19-20, 23-24, 27-43 
Björn Nordenhaag (MP), §§ 19-20, 24, 27-43 
Patrik Renberg (S), §§ 19-20, 23-26, 28-43 
Berit Lindqvist-Almén (S), §§ 19- 21, 23-43 

Tjänstgörande ersättare Tuula Bäckman (V) (för Peter Pedersen (V)) § 21 & 24, (för Roland Halvarsson (V)) § 
23 
Kim Bäckström (V) (för Anita Bohlin-Neuman (V)) §§ 24-25 
Mary-Anne Landberg (S) (för Muris Beslagic (S)) § 21 och 23, (för Marianne Högberg 
(S)) 24-27 

Övriga närvarande  

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

Övriga Annica Blomgren (S), revisor 
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§ 19 Dnr 00045-2018  

Årsredovisning 2017 Degerfors kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen för 2017 godkänns och läggs till handlingarna.  

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.  

Yrkanden 
Peter Pedersen (V), Muris Beslagic (S) och Björn Nordenhaag (MP) yrkar att 
årsredovisningen för 2017 godkänns.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 65/2018-04-09 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2018 

Årsredovisning 2017 Degerfors kommun 

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef 
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§ 20 Dnr 00045-2018 

Revisionsberättelse för Degerfors kommun för 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsberättelsen för 2017 läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Granskningen har vad avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givet det resultat 
som redovisas i "Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor. 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, dock saknas uppbokning av del av 
fordran på Migrationsverket för flyktingverksamhet i bokslutet.  

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 30 tkr, vilket innebär en negativ 
avvikelse mot budget på 5,6 mnkr. Resultatet är även 5,6 rnnkr sämre än 
föregående års resultat. Kommunen lever knappt upp till kommunallagens krav 
på en ekonomi i balans. Det justerade resultatet uppgår till 0,2 rnnkr. I det 
justerade resultatet har tillägg gjorts med 0,2 mnkr från den sociala 
investeringsfonden. 

Efter genomförd granskning av 2017 års verksamhet framför revisorerna 
följande: 

 Vi kan inte, utifrån den redovisning som lämnas i årsredovisningen, 
bedöma om resultatet för 20 l 7 är förenligt med de övergripande mål 
som fullmäktige beslutat om. 

 Vi bedömer att 2017 års resultat inte är förenligt med fullmäktiges 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

 Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

 Vi tillstyrker att de gemensamma nämnderna, folkhälsonämnden, 
gymnasienämnden, taxe- och avgiftsnämnden och 
överförmyndarnämnden, samt kommunens förtroendevalda i dessa 
nämnder beviljas ansvarsfrihet. 

 Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Den är i allt 
väsentligt upprättad i enlighet med god redovisningssed.  
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Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse, 2018-04-16 

Revisorernas granskningsrapport för år 2017, 2018-04-16 

Revisorernas redogörelse för år 2017, 2018-04-16 
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§ 21 Dnr 00045-2018 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen för 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas 
ansvarsfrihet för den perioden som revisionen omfattar.  

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och 
genom utsedda lekmannarevisorer i kommunens bolag även verksamheten i 
dessa företag under år 2017. Granskningen har vad avser kommunen utförts 
enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen 
och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse, 2018-04-16 

Revisorernas granskningsrapport för år 2017, 2018-04-16 

Revisorernas redogörelse för år 2017, 2018-04-16 

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Anita Bohlin-Neuman (V), Anneli Mylly (V), Birgitta Höijer (C), Björn 
Nordenhaag (MP), Carina Sätterman (S), Cathrine Pedersen (V), Franz Maretta 
(S), Gertowe Thörnros (V), Jan Ask (V), Jan Johansson (KD), Johan 
Nordström (M), Kent Gustafsson (S), Lennart Johansson (S), Marianne 
Högberg (S), Monica Littorin (V), Muris Beslagic (S), Patrik Renberg (S), Per-
Olow Linder (V), Peter Pedersen (V), Roland Halvarsson (V), Simon Petersson 
(V) och Stina Borjo (V) 
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§ 22 Dnr 00045-2018 

Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden, kultur- 
och utbildningsnämnden, servicenämnden, 
socialnämnden, krisledningsnämnden och 
valnämnden för 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bygg- och miljönämnden, kultur- och utbildningsnämnden, servicenämnden, 
socialnämnden, krisledningsnämnden och valnämnden och de enskilda 
förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet för den period som 
revisionen omfattar.  

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och 
genom utsedda lekmannarevisorer i kommunens bolag även verksamheten i 
dessa företag under år 2017. Granskningen har vad avser kommunen utförts 
enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Revisorerna tillstyrker att nämnderna samt de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.  

Yrkanden 
Dan Erik Brunzell (SD) och Peter Andersen (SD) yrkar att de enskilda 
förtroendevalda i socialnämndens inte beviljas ansvarsfrihet för den period som 
revisionen omfattar.  

Beslutsordning 
Ordföranden ställer revisorernas förslag till beslut om ansvarsfrihet för bygg- 
och miljönämnden, kultur- och utbildningsnämnden, servicenämnden, 
socialnämnden, krisledningsnämnden och valnämnden mot Peter Anderséns 
(SD) och Dan Erik Brunzells (SD) yrkande.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla revisorernas förslag 
till beslut. 

Reservation 
Peter Andersén (SD) och Dan Erik Brunzell (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse, 2018-04-16 
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Revisorernas granskningsrapport för år 2017, 2018-04-16 

Revisorernas redogörelse för år 2017, 2018-04-16 

Skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Servicenämnden 

Socialnämnden 

Krisledningsnämnden  

Valnämnden 

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Anita Bohlin-Neuman (V), Anneli Mylly (V), Björn Nordenhaag (MP), Carina 
Sätterman (S), Cathrine Pedersen (V), Franz Maretta (S), Jan Ask (V), Jan 
Johansson (KD), Kent Gustafsson (S), Lennart Johansson (S), Marianne 
Högberg (S), Monica Littorin (V), Muris Beslagic (S), Patrik Renberg (S), Per-
Olow Linder (V), Peter Pedersen (V), Roland Halvarsson (S), Simon Petersson 
(V), Stina Borjo (V), Berit Lindqvist-Almén (S), Jeannette Rasko (S), Marina 
Åslund (S), Markus Sukuvaara (V), Mary-Anne Landberg (S) och Torbjörn 
Holm (V) 
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§ 23 Dnr 00045-2018 

Ansvarsfrihet för de gemensamma nämnderna 
folkhälsonämnden, gymnasienämnden, taxe- och 
avgiftsnämnden och Östra Värmlands 
överförmyndarnämnden för 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
De gemensamma nämnderna folkhälsonämnden, gymnasienämnden, taxe- och 
avgiftsnämnden och överförmyndarnämnden, samt kommunens 
förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet för den period som 
revisionen omfattar.  

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och 
genom utsedda lekmannarevisorer i kommunens bolag även verksamheten i 
dessa företag under år 2017. Granskningen har vad avser kommunen utförts 
enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. 

Revisorerna tillstyrker att de gemensamma nämnderna, folkhälsonämnden, 
gymnasienämnden, taxe- och avgiftsnämnden och överförmyndarnämnden, 
samt kommunens förtroendevalda i dessa nämnder beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse, 2018-04-16 

Revisorernas granskningsrapport för år 2017, 2018-04-16 

Revisorernas redogörelse för år 2017, 2018-04-16 

Skickas till 
Folkhälsonämnden 

Gymnasienämnden 

Taxe- och avgiftsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Kim Bäckström (V), Monica Littorin (V), Roland Halvarsson (V), Anita Bohlin-
Neuman (V), Gertowe Thörnros (V), Björn Nordenhaag (MP), Markus 
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Sukuvaara (V), Carina Sätterman (S), Anneli Mylly (V), Kent Gustafsson (S), 
Per-Olow Linder (V) och Jeannette Rasko (S) 
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§ 24 Dnr 00074-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Degerforsbolagen AB 2017 

Kommunfullmäktiges 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.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 66/2018-04-09 

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

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21 

Skickas till 
Degerforsbolagen AB 

Stämmoombud  

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Anita Bohlin-Neuman (V), Carina Sätterman (S), Cathrine Pedersen (V), 
Gertowe Thörnros (V), Johan Nordström (M), Kim Bäckström (V), Marianne 
Högberg (S), Muris Beslagic (S) och Peter Pedersen (V) 
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§ 25 Dnr 00075-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Degerforsbyggen AB 2017 

Kommunfullmäktiges 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.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 67/2018-04-09 

Årsredovisning för Degerforsbyggen AB 2017, 2018-04-04 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21      

Skickas till 
Degerforsbyggen AB 

Stämmoombud 

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Anita Bohlin-Neuman (V), Gertowe Thörnros (V), Marianne Högberg (S), 
Björn Nordenhaag (MP), Lennart Johansson (S), Simon Petersson (S) och 
Markus Sukuvaara (V) 
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§ 26 Dnr 00077-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Degerfors Industrihus AB 2017 

Kommunfullmäktiges 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.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 68/2018-04-09 

Årsredovisning för Degerfors Industrihus AB 2017, 2018-04-04 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21   

Skickas till 
Degerfors Industrihus AB 

Stämmoombud 

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Anita Bohlin-Neuman (V), Gertowe Thörnros (V), Marianne Högberg (S), 
Björn Nordenhaag (MP), Lennart Johansson (S), Simon Petersson (S) och 
Markus Sukuvaara (V) 
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§ 27 Dnr 00076-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Degerfors Energi AB 2017 

Kommunfullmäktiges 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.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 69/2018-04-09 

Årsredovisning för Degerfors Energi AB 2017, 2018-04-04 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21  

Skickas till 
Degerfors Energi AB 

Stämmoombud 

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Marianne Högberg (S), Kim Bäckström (V), Monica Littorin (V), Patrik 
Renberg (S) och Roland Halvarsson (V) 
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§ 28 Dnr 00068-2018  

Återrapportering ägardirektiv för kommunens 
helägda bolag för 2017 

Kommunfullmäktiges 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 

Kommunstyrelsen § 71/2018-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21 

Skickas till 
Degerforsbolagen AB 

Degerforsbyggen AB 

Degerfors Industrihus AB 

Degerfors Energi AB 
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§ 29 Dnr 00029-2018  

Borgenstak för kommunens helägda bolag 

Kommunfullmäktiges 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.  
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 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 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 46/2018-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/2018-02-19 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-09 

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef 

Degerforsbolagen AB 

Degerforsbyggen AB 

Degerfors Industrihus AB 

Degerfors Energi AB 
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§ 30 Dnr 00055-2018  

Nämndernas begäran om överföring av 
investeringsbudget från 2017 till 2018 

Kommunfullmäktiges 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 

Kommunstyrelsen § 72/2018-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-14 

Plan för ombudgetering mellan 2017 och 2018, 2018-03-14 

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Servicenämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 
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§ 31 Dnr 00051-2018  

Överenskommelse om intrångsersättning inför 
beslut om bildande av naturreservat på 
Lidetorpsmon (Liden 1:2) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Degerfors kommun utökar skyddet för skogen inom naturreservatet 
Lidetorpsmon enligt avtalsförslag från Länsstyrelsen.  

2. Efter eventuellt beslut i fullmäktige om naturreservat så ska 600 tkr av 
ersättningen från staten återföras till kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader.   

3. Resterande del av engångsersättningen från staten (6 270 000 kr) tillförs 
resultatet för 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Lidetorpsmons naturreservat bildades genom beslut av Länsstyrelsen 1970-11-
24 för att ta tillvara områdets vetenskapligt geologiska värden och för att 
tillgängliggöra området for allmänheten: 

"Syftet med reservatet att för framtida forskning skydda och bevara ett från 
vetenskaplig synpunkt värdefullt åsparti, samt att genom lämpliga åtgärder 
bereda en större allmänhet möjlighet att uppleva ett storslaget naturområde och 
därigenom öka förståelsen för svensk natur". 

Sedan början av 1990-talet har biologisk mångfald och strikt skydd av biologiskt 
värdefull skog hamnat i fokus inom den statliga naturvården. Riksdagen har 
beslutat om miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” som anger mål för 
myndigheternas arbete. Den nationella strategin för formellt skydd av skog styr 
sedan år 2005 urvalet av de skogar som skyddas av Länsstyrelserna i 
naturreservat. 

Till följd av denna utveckling väckte Länsstyrelsen år 2004 frågan om strikt 
skydd mot skogsbruk för Lidetorpsmons naturreservats sandbarrskogar, i 
samband med ett samråd inför en planerad avverkning från markägaren 
Degerfors kommun. Reservatet hade dessförinnan utpekats som Natura 2000-
område av regeringen. Kommunen avstod från att genomföra den 
avverkningen och man avsåg att ta fram en ny skötselplan för reservatet, vilken 
aldrig kom till stånd. En bevarandeplan för Natura 2000-området fastställdes av 
Länsstyrelsen 2006-04-11. Frågan vilade till oktober 2016, då Länsstyrelsen åter 
tog kontakt med Degerfors kommun.  
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Kommunstyrelsen har beslutat att träffa en överenskommelse inför 
länsstyrelsens beslut om utökat skydd för skogen inom naturreservatet 
Lidetorpsmon. Överenskommelsen innebär att sådan ersättning som avses i 
miljöbalken 31 kap. 4 § regleras i förtid innan beslut om bildande av 
naturreservat och rätt till ersättning enligt miljöbalkens bestämmelser föreligger. 
Degerfors kommun, som fastighetsägare, avstår därmed från att väcka talan om 
ersättning den dag då beslut om bildande av naturreservat vunnit laga kraft, om 
beslutet i fråga om områdets avgränsning och föreskrifter i huvudsak 
överensstämmer med det utkast som bifogats denna överenskommelse.  

För det intrång som reservatsföreskrifterna kommer att innebära, då 
reservatsbeslutet vunnit laga kraft, har parterna enats om att staten i förtid ska 
betala en engångsersättning (intrångsersättning) för all framtid till Degerfors 
kommun uppgående till 6 870 000 kronor.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 61/2018-03-05 

Förslag till avtal från Länsstyrelsen, 2018-03-02 

Skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadschef 

Kommun- och ekonomichef  
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§ 32 Dnr 00081-2016  

Antagande av medborgarlöften 2018-2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
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 förbättra tryggheten i den offentliga miljön genom 
trygghetsvandringar, medborgardialoger samt belysning 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 
Kommunstyrelsen § 47/2018-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2018-01-22 

Medborgarlöften Degerfors kommun 2018-2019 

Skickas till 
Säkerhetssamordnare  
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§ 33 Dnr 00050-2018  

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

Kommunfullmäktiges 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 
Kommunstyrelsen § 76/2018-04-09 

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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Skickas till 

Bergslagens Räddningstjänstförbund  
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§ 34 Dnr 00046-2018  

Beslut om att Degerfors kommun ställer sig bakom 
Strategi för Hälsa 

Kommunfullmäktiges 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 

Kommunstyrelsen § 77/2018-04-09 

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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Skickas till 

Folkhälsonämnden  
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§ 35 Dnr 00062-2018  

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

Kommunfullmäktiges 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.  

Yrkanden 
Johan Nordström (M) yrkar att planen återremitteras för att förenklas. 

Peter Pedersen (V) och Muris Beslagic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.     

Beslutsordning 
Ordföranden ställer först Johan Nordströms (M) yrkande mot att frågan ska 
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutat att frågan ska avgöras 
idag. 

Ordföranden ställer sen kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut.       

Reservation 
Johan Nordström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut.       

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 83/2018-04-09 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2018-03-26 

Degerfors kommunsjämställdhets- och jämlikhetsplan 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-19 

Skickas till 
Kommunsekreterare  
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§ 36 Dnr 00096-2017  

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

Kommunfullmäktiges 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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Jan Johansson (KD) yrkar bifall till Birgitta Höijers (C) yrkande. 

Peter Pedersen (V), Muris Beslagic (S) och Johan Nordström (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Beslutsordning 
Ordföranden ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Reservation 

Birgitta Höijer (C), Per-Gunnar Bråtner (C) och Jan Johansson (KD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Birgitta Höijers (C) yrkande.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 84/2018-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-22 

Kommunstyrelsen § 120/2017-06-07 

Skickas till 

Kommunsekreterare  

Kommunikatör  
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§ 37 Dnr 00278-2017  

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

Kommunfullmäktiges 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.  

Yrkanden 

Peter Andersén (SD) och Johan Nordström (M) yrkar att ärendet bordläggs. 

Muris Beslagic (S), Kent Gustafsson (S), Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Beslutsordning 
Ordföranden ställer först Peter Andersén (SD) och Johan Nordströms (M) 
yrkande mot att frågan ska avgöras idag och finner att kommunfullmäktige 
beslutat att frågan ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer sen kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag till 
beslut.         

Reservation 
Peter Andersén (SD), Dan Erik Brunzell (SD) och Johan Nordström (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 85/2018-04-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 58/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-12 

Motion från Peter Andersén (SD), 2017-12-18 
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§ 38 Dnr 00234-2017  

Revisionsrapport: Granskning av hantering av 
riktade statsbidrag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsrapporten läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
På revisorernas uppdrag har PwC granskat hur kommunstyrelsen, kultur- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar med hanteringen av 
statsbidrag. Revisorerna behandlade revisionsrapporten på sitt sammanträde i 
oktober och revisionsrapporten inkom 2017-11-08. Revisorerna önskar svar 
senast 2018-02-15 innehållande en redogörelse för vilka åtgärder som kommer 
vidtas med anledning av granskningen. 

Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen, 
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll avseende arbetet med riktade statsbidrag och EU-bidrag. 

Av missiv till revisionsrapporten framgår att revisorernas sammanfattande 
bedömning och övergripande svar på revisionsfrågan är att kommunstyrelsen, 
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden delvis säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med riktade statsbidrag och EU-
bidrag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 30/2018-02-05 

Kultur- och utbildningsnämnden § 6/2018-02-14 

Socialnämnden § 131/2017-11-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2018-01-08 

Revisionsrapport, 2017-11-08 
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§ 39 Dnr 4864  

Redovisning av nämndernas besvarade 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Dnr Delegat Förslag Beslut 

134-2015 Kommunstyrelsen Måla upp linjer för gång- 
och cykelväg mellan 
gångbron och 
Bruksskolan 

Bifall 

18-2018 Bygg- och 
miljönämnden 

Gatunamn som berättar 
om vår bygd 

Besvarat – ska tas i 
beaktande vid 
namngivning av gator 
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§ 40 Dnr 00056-2018  

Anmälan av motion: Äldreboende/Trygghetsboende 
i Åtorp 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till socialnämnden för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Höijer (C) inkom 2018-03-12 med en motion om att ett nytt 
äldreboende kombinerat/trygghetsboende med gemensam samlingssal i Åtorp 
snarast byggs.  

Beslutsunderlag 

Motion från Birgitta Höijer (C), 2018-03-12 

Skickas till 
Socialnämnden  
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§ 41 Dnr 00065-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Undersök flytt av 
Vulkanmarken till Medborgargatan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att flytta Vulkanmarken från Stora 
Vallaområdet till Medborgargatan.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-03-16 

Skickas till 
Näringslivschef  
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§ 42 Dnr 00088-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Visa samtliga av 
Degerfors IFs matcher på Tv:n som finns i 
samlingssalen på Västergården 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till socialnämnden för beredning och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att visa Degerfors IFs matcher i 
samlingssalen på Västergården.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-04-10 

Skickas till 
Socialnämnden  
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§ 43 Dnr 00090-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Byt omedelbart ut 
felaktig skylt till Mor Marias gata 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till servicenämnden för beredning och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att byta ut gatuskylten "Mor Marias 
väg" till "Mor Marias gata". 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-04-13 

Skickas till 
Servicenämnden  

 


