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§ 96 Dnr 7158  

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Föredragningslistan fastställdes utan tillägg eller ändringar.       
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§ 97 Dnr 5381  

Information om social insatsgrupp 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet tackar Ida Varg, folkhälsoförvaltningen, för informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Ida Varg informerar om hur arbetet med projektet social insatsgrupp fortlöper 
och kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor. I dagsläget är det fem 
ungdomar som deltar i projektet, vilket är högsta antalet det finns utrymme för. 
Allt deltagande bygger på frivillighet från ungdomarnas sida. Projektet pågår 
året ut. En slutrapport kommer sammanställas med förslag på hur arbetet ska 
kunna drivas vidare efter projekttiden. Förhoppningen är att få in arbetet i 
ordinarie arbetsuppgifter för att på så sätt ges högre prioritet.       
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§ 98 Dnr 00211-2017  

Tematiskt tillägg till översiktsplanen: 
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att besluta om samråd 

angående förslag till LIS-områden. 

2. Innan samrådet påbörjas kan fortsatt arbete med komplettering, 
redigering, layout och faktagranskning av förslaget ske.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen om landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) finns framtaget och ska nu skickas ut på samråd. Efter 
samrådet revideras förslaget utifrån inkomna synpunkter innan det ställs ut för 
granskning under minst 2 månader. Därefter kan det antas av kommun-
fullmäktige. 

För att kunna påbörja samrådet under sommaren föreslås att kommunstyrelsens 
ordförande får i uppdrag att besluta om samråd då förslaget behöver bearbetas 
ytterligare innan samrådsversionen är klar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-06-04 

Samrådshandling, utkastsförslag tre, 2018-06-04 

Skickas till 
Stadsarkitekt  
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§ 99 Dnr 00002-2018  

Detaljplan: Nytt vattenverk på Degernäs  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att besluta om samråd 

angående förslag till detaljplan för del av Degernäs 1:3 – nytt vattenverk 
när samrådshandlingarna färdigställts. 

2. Det detaljplanen kommer att medge, med hänvisning till upprättad 
undersökning, anses inte medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljöbedömning enligt PBL 4 kap § 34 inte upprättas.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbete med att ta fram ett förslag till ny detaljplan för del av Degernäs 1:3 för 
att möjliggöra nybyggnad av vattenverk pågår. 

För att kunna påbörja samrådet under sommaren föreslås att kommunstyrelsens 
ordförande får i uppdrag att besluta om samråd då förslaget behöver bearbetas 
ytterligare innan samrådsversionen är klar.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-06-04 

Skiss plankarta, 2018-06-04 

Undersökning miljöpåverkan, 2018-06-04 

Skickas till 
Stadsarkitekt  
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§ 100 Dnr 00123-2018  

Finansiering av nytt intranät för Degerfors kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
För uppdatering av nytt intranät ianspråktas 265 tkr från kommunstyrelsens 
anslag för oförutsedda kostnader.    

Sammanfattning av ärendet 
Degerfors kommuns intranät är ålderdomligt både i funktion och design. 
Intranätet är en viktig kommunikativ kanal när det gäller att nå ut med samma 
information till alla anställda. Då nuvarande intranät är rörigt och innehåller 
information som inte längre är aktuell/giltig så behöver intranätet uppdateras 
och utvecklas.  Förhoppningen är att ett nytt intranät får fler medarbetare att 
faktiskt ta till sig av informationen som finns där. På det sättet är 
förhoppningen att vissa brister i den interna kommunikationen som kan leda till 
missförstånd kan minimeras.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-28  
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§ 101 Dnr 00069-2018  

Tillämpningsföreskrifter OPF-KL (omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Tillämpningsföreskrifter för OPF-KL antas.   

Sammanfattning av ärendet 
De förtroendevalda som nytillträtt ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller 
senare på betydande del av heltid omfattas av pensionsbestämmelserna i OPF-
KL. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda. Däremot är bestämmelserna inte tillämpliga på personer 
som kommunen utser till att fullgöra uppdrag hos andra juridiska personer, som 
till exempel bolag eller samverkansorgan. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att äga 
giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. Bestämmelserna är 
utformade efter samverkan med KPA pension. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena 
arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån 
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom 
kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i 
övrigt.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-06-04 

Tillämpningsföreskrifter OPF-KL, 2018-06-04     
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§ 102 Dnr 00124-2018  

Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Förslaget till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av 
delegeringsordning för kommunstyrelsen. Det har skett ett antal 
personalförändringar och i vissa fall behöver ersättare utses för att minska 
sårbarheten vid frånvaro hos vissa befattningshavare. I förslaget till revidering 
är punkter eller ord som ska tas bort genomstrukna   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-29  
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§ 103 Dnr 00107-2018  

Revidering av kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av ny kommunallag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Reglemente för kommunstyrelsen antas med föreslagna revideringar.   

Sammanfattning av ärendet 
I och med att den nya kommunallagen trädde i kraft 1 januari 2018 behöver 
kommunstyrelsens reglemente uppdateras. De huvudsakliga ändringar som 
gjorts är: 

 Hänvisningar till gamla kommunallagen har ersatts med hänvisning till 
nya kommunallagen. 

 Reglering av hur ärenden avgörs i arbetsutskottet/utskott har skrivits in 
då detta inte regleras i lag, vilket är fallet för nämnder, styrelser och 
fullmäktige.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-06-01 

Förslag på reglemente för kommunstyrelsen, 2018-06-01  
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§ 104 Dnr 00122-2018  

Förlängning av Herrgårdsgatans gång- och 
cykelväg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet är positivt till att en GC-väg tillskapas, men ärendet 
återremitteras för att det ska utredas om det finns kostnadseffektivare lösningar, 
som att måla upp linjer, än förslaget från förvaltningen.   

Sammanfattning av ärendet 
Från boende utmed Herrgårdsgatan har framförs synpunkter över att befintlig 
gång- och cykelväg utmed Herrgårdsgatan slutar tvärt efter Vallakyrkan. 
Eftersom den utgör skolväg finns en oro för den ökade trafikmängd som 
nybyggnationen i området kommer att generera. 

Såväl kommunstyrelseförvaltningen som serviceförvaltningen bedömer att 
befintlig gång- och cykelväg utmed Herrgårdsgatan bör förlängas från 
Vallakyrkan till gångbron för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter. 

Serviceförvaltningen beräknar att kostnaden uppgår till 210 tkr. I denna kostnad 
ingår ett förhöjt övergångsställe i korsningen Herrgårdsgatan - Mor Marias gata. 
Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Herrgårdsgatans gång- och cykelväg förlängs med en ny sträckning från 
Vallakyrkan till gångbron. Åtgärden bör utföras snarast. 

2. Finansiering ska ske via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
behov. 

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar att ärendet återremitteras för att det ska utredas om 
det finns kostnadseffektivare lösningar, som att måla upp linjer, än förslaget 
från förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen och serviceförvaltningen, 
2018-05-16 

Kartskiss, 2018-05-16 
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Skickas till 

Miljö- och samhällsbyggnadschef 

Servicechef 
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§ 105 Dnr 00113-2018  

Lokal trafikföreskrift: Hastighetsbegränsning på Mor 
Marias gata 30km/h 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts delegeringsbeslut (enligt 
kommunstyrelsens delegeringsordning 6.13) 
Den lokala trafikföreskriften 1862-2018-655 om hastighetsbegränsning till 30/h 
på Mor Marias gata ska gälla från 2018-10-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Eftersom övriga gator i Kanadaområdet har begränsad hastighet till 30 km/h 
och hänsyn bör ske till gång- och cykeltrafikanter bör även den nyanlagda Mor 
Marias gata förses med motsvarande hastighetsbegränsning.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-16 

Förslag till lokal trafikföreskrift 1862-2018-655, 2018-05-16  

Skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadschef  
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§ 106 Dnr 00246-2016  

Svar på återremiss: Svar på medborgarförslag om 
utökad vändplatsyta på Björndalsgatan i Degerfors  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
1. Svaret på återremissen godkänns.  

2. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att utöka vändplatsen på 
Björndalsgatan så att lastbilar kan vända. Miljö- och 
samhällsbyggnadsavdelningen har i tjänsteskrivelse 2018-02-05 föreslagit att 
medborgarförslaget ska avslås på grund av att Degerfors kommun inte har 
rådighet över aktuell mark som behövs för att utöka vändplatsen. Ärendet har 
under KSAU § 95/18 återremitterats för utredning om det finns behov för t ex 
renhållningsbilar att kunna vända och om det då går att få andra markägare 
tillstånd att bygga ut vändplatsen. 

Aktuell vändplats förutsetts ha byggts enligt de normer som fanns vid tillfället. 
En utökning medför i första hand flera privata markägares medgivande till 
markförsäljning, detaljplaneändring samt lantmäteriförrättning till en kostnad av 
ca 75 tkr exklusive markarbeten. Degerfors tätort har dessutom många flera 
vändplaner, som vid ett positivt besked skulle kunna vara aktuella för 
motsvarande åtgärd. Servicechefen har dessutom meddelat att nuvarande 
vändplan inte möter något hinder för serviceförvaltningens fordon. 

Slutsatsen blir därför att det varken är befogat eller ekonomiskt hållbart att 
behandla förslaget positivt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2018-05-21 

Medborgarförslag, 2016-12-06 

 

 



 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(15) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 107 Dnr 00065-2018  

Svar på medborgarförslag: Kräver att kommunen 
undersöker flytt av Vulkanmarken till 
Medborgargatan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalls då kommunen undersökt möjligheten. Inför 2019 
kommer kommunen att, i samverkan med arrangören av Vulkanmarken, verka 
för en flytt av Vulkanmarken till Medborgargatan.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren kräver i förslaget att kommunen undersöker möjligheten till att 
stänga av Medborgargatan och därmed möjliggör att Vulkanmarken kan återgå 
till en central placering och därmed även locka till kunder till befintliga affärer. 
Frågan har ställts till Trafikverket och Länsstyrelsen upprepade gånger tidigare 
och fått avslag. Frågan om tillfällig avstängning av väg 243 (Medborgargatan) 
har ställts till Trafikverket och Länsstyrelsen i Örebro län, med anledning av 
andra arrangemang, under 2018. Länsstyrelsen har då beslutat om en tillfällig 
lokal trafikföreskrift som inneburit avstängning av Medborgargatan från 
rondellen vid Storgatan/Spelmansgatan till korsningen med Herrgårdsgatan.  

Näringslivsavdelningen har haft kontakt med arrangören av Vulkanmarken och 
han är beredd att diskutera frågan om en flytt inför marken 2019.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-24  

Beslut från Länsstyrelsen angående tillfällig lokal trafikföreskrift, avstängning av 
väg 243, 2018-05-24 

Medborgarförslag, 2018-03-16 

 


