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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Peter Pedersen (V) 
Muris Beslagic (S), §§ 44-65, 67-69 
Roland Halvarsson (V), §§ 44-65, 67-69 
Anita Bohlin-Neuman (V), §§ 44-65, 67-69 
Carina Sätterman (S) 
Monica Littorin (V), §§ 44-65, 67-69 
Johan Nordström (M), §§ 44-66, 68-69 
Peter Andersen (SD) 
Gertowe Thörnros (V) 
Cathrine Pedersen (V) 
Birgitta Höijer (C) 
Jan Ask (V), Ordförande 
Franz Maretta (S) 
Anneli Mylly (V) 
Markus Sukuvaara (V) 
Marianne Högberg (S), 1:e vice ordförande 
Dan Brunzell (SD) 
Lennart Johansson (S) 
Jan Johansson (KD) 
Per-Olow Linder (V) 
Stina Borjo (V) 
Torbjörn Holm (V), 2:e vice ordförande, §§ 44-66, 68-69 
Kent Gustafsson (S) 
Per-Gunnar Bråtner (C) 
Jeannette Rasko (S) 
Simon Petersson (V) 
Björn Nordenhaag (MP) 
Patrik Renberg (S) 
Berit Lindqvist-Almén (S) 

Tjänstgörande ersättare Kim Bäckström (V) (för Roland Halvarsson (V)) § 66 (för Torbjörn Holm (V)) § 67 
Björn Berglund (M) (för Lenny Karlsson (M)) 
Ove Gunnarsson (S) (för Marina Åslund (S)) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Susanna Göransdotter, kommunsekreterare  

Övriga Annica Blomgren (S), ordförande revisionen  
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§ 44 Dnr 00108-2018  

Fråga till socialnämndens ordförande: Agerar 
socialförvaltningens personal körskollärare åt de 
ensamkommande i kommunens bilar? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan och svaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Peter Andersén (SD) har inkommit med en fråga till socialnämndens 
ordförande. Frågan lyder: "Agerar socialtjänstens personal körskollärare åt 
ensamkommande ungdomar med kommunens bilar under arbetstid?" 

Anita Bohlin-Neuman (V), socialnämndens ordförande lämnar blad annat 
följande svar: "Degerfors kommun har haft ett samarbete med Degerfors 
Trafikskola. Där har ingått teori och praktiska övningar med minst tio 
körlektioner. Därefter har boendepersonal varit behjälpliga som handledare 
utifrån trafikskolans bedömning. Personalen har en ställföreträdande roll som 
förälder.  De har som uppgift att stötta och integrera ungdomarna i det svenska 
samhället."  

Beslutsunderlag 
Fråga från Peter Andersén (SD), 2018-04-23 
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§ 45 Dnr 00099-2018  

Fråga till kommunstyrelsens ordförande: Hur länge 
dröjer det innan parkeringsplatsen vid 
Letälvsgården har iordningställts? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan och svaret läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Höijer (C) har inkommit med en fråga som lyder: "Kommunfullmäktige 
beslutade den 25 september 2017 att en parkeringsplats ska byggas vid 
Letälvsgården. Motionen lämnades in 2014-09-09 och har varit på återremiss 
från kommunfullmäktige, tillbaka till kommunstyrelsen, för att bland annat ta in 
synpunkter från räddningstjänsten. De svarade att utrymmet behöver vara 3 
meters bredd fri väg, för att de säkert ska kunna ta sig fram. När ärendet kom 
tillbaka till fullmäktige i september 2017 beslutades det att parkeringsplatsen 
skulle byggas. Nu har det gått ytterligare 7 månader och jag kan inte se i något 
mötes protokoll att det finns planer på när arbetet ska påbörjas. Så därför 
undrar jag hur länge det dröjer innan parkeringsplatsen har iordningställts." 

Peter Pedersen (V), kommunstyrelsens ordförande, lämnar bland annat följande 
svar: ”Kommunfullmäktiges beslut är inte helt enkelt att verkställa då det 
innehåller motstridigheter. Därför kommer ett nytt, klargörande beslut behöva 
fattas i frågan. Utifrån det beslutet kan medel komma att behöva avsättas i 
kommande budget.”  

Beslutsunderlag 
Fråga från Birgitta Höijer (C), 2018-04-26 
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§ 46 Dnr 00112-2018  

Anmälan av motion: Besparingar i den politiska 
organisationen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges ordförande vägrar ställa motionen under proposition 
(enligt KL kap. 5 § 57) då den bedöms strida mot kommunallagen (KL kap 4 § 
30).  

Sammanfattning av ärendet 
Jan Johansson (KD) och Birgitta Höijer (C) inkom 2018-05-15 med en motion 
som bland annat innehåller följande förslag: "Ett motförslag från oss blir att 
varje parti maximalt får partistöd för åtta mandat. Oavsett överskjutande 
mandat. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och arvode för mötet ska 
självklart kvarstå som tidigare."  

Kommunfullmäktiges ordförande vägrar ställa proposition på motionen (enligt 
KL kap. 5 § 57 Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om 
ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller 
annan författning.) då motionen bedöms strida mot kommunallagen, kap. 4 § 
30 "Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. 
Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti."  

Beslutsunderlag 

Motion från Jan Johansson (KD) och Birgitta Höijer (C), 2018-05-15 
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§ 47 Dnr 00115-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Cykel/gångväg på 
Kosia mellan Degerfors och Karlskoga 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget skickas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en cykelväg/gångväg på 
Kosia mellan Degerfors och Karlskoga.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-05-21 

Skickas till 
Miljö- och samhällsbyggnadschef  
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§ 48 Dnr 00118-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Den dåliga 
beläggningen på Annedalsgatan 1-9 byts ut 
omgående samt underhåll på och runt gatan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget skickas till servicenämnden för beredning och beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att den dåliga beläggningen på 
Annedalsgatan 19 

byts ut, särskilt ekonomiskt borde det vara att göra det omgående då asfaltering 
redan sker i området. Dessutom så bör gatan sopas ordentligt, då fusket med 
det gör att vegetationen växer sig allt längre ut i gatan och förstör den ännu 
mer.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-05-24 

Skickas till 
Servicenämnden 
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§ 49 Dnr 00119-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Att gräset i 
lekparken Annedalsgatan 3 klipps regelbundet samt 
att det grova grus som plogats in i gräsmattan i 
vinter tas bort 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget skickas till servicenämnden för beredning och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom 2018-05-24 om lekparken vid Annedalsgatan 3 
klipps regelbundet samt att det grova grus som plogats in i gräsmattan i vinter 
tas bort.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-05-24 

Skickas till 
Servicenämnden 
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§ 50 Dnr 00126-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Idyllen behöver sin 
brygga  

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget skickas till servicenämnden för beredning och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom 2018-05-30 om att placera ut en brygga vid 
Idyllen.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-05-30 

Skickas till 
Servicenämnden 
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§ 51 Dnr 00129-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Rusta upp och 
marknadsför badplatsen vid Degernäs 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget skickas till servicenämnden för beredning och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom 2018-06-08 med förslag om att rusta upp och 
marknadsföra Degernäs badplats.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-06-08 

Skickas till 
Servicenämnden 

 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(37) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 00130-2018  

Anmälan av motion: Degerfors kommun inför 
porrfilter på samtliga datorer inom förskola/skola 

Kommunfullmäktiges beslut 
Skickas till servicenämnden för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Höijer (C) inkom 2018-06-11 med en motion där det föreslås att 
Degerfors kommun inför porrfilter på samtliga datorer inom förskola/skola.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsunderlag 
Motion från Birgitta Höijer (C), 2018-06-11 

Skickas till 
Servicenämnden 
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§ 53 Dnr 00131-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Säkerhetshöjande 
åtgärder avseende badflotten vid Degernäs 
Camping 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget skickas till servicenämnden för beredning och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom 2018-06-11 om att ta bort badflotten vid Degernäs 
eller flytta den närmare stranden och ta bort hoppställningen samt att placera 
en livräddningsbåt vid Degernäs.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-06-11 

Skickas till 

Servicenämnden 
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§ 54 Dnr 00135-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Tvål och schampo 
till skolduscharna 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget skickas till kultur- och utbildningsnämnden för beredning 
och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom 2018-06-18 om att tillhandahålla tvål och schampo 
i skolduscharna.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2018-06-18 

Skickas till 
Kultur- och utbildningsnämnden  
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§ 55 Dnr 00041-2018  

Budgetramar, driftbudget 2019 med plan för 2020-
2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fastställa följande driftramar för 2019 inklusive införande av 

friskvårdspeng, centralt inköp av datorer samt inrättande av en tjänst 
som miljöstrateg: 

1. Kommunstyrelsen   104 334 tkr 

2. Kommunstyrelsens oförutsedda  390 tkr 

3. Bygg- och miljönämnden   129 tkr 

4. Servicenämnden  25 869 tkr 

5. Kultur- och utbildningsnämnden 189 013 tkr  

2. Tillföra socialnämnden 1 200 tkr för driftbudget 2019 avseende 
hemmaplanslösningar vilka finansieras med ett engångsanslag från 
avsatta medel för framtida kostnader för flyktingverksamheten. 

3. Tillföra socialnämnden ytterligare 3 500 tkr. Finansiering sker genom en 
sänkning av årets resultat med motsvarande belopp.   

4. Efter tillskott enligt punkt 2 och punkt 3 uppgår socialnämndens ram 
för 2019 till 238 247 tkr. 

5. Kommunens resultat för 2019 uppgår till 2 645 tkr (0,47 % av 
skatteintäkter och generella bidrag) med nuvarande 
planeringsförutsättningar. 

6. Socialnämnden ska på kommunstyrelsens sammanträde i oktober 
återrapportera arbetet med nettokostnadsanpassningar. 

7. För att kunna genomföra centralt inköp av datorer kommer en 
nedskrivning göras av återstående datorer i anläggningsregistret under 
2018. Beloppet uppgår till 1,1 mkr + nedskrivning av de inköp som 
görs under 2018. Detta belopp är ej känt. Finansiering sker med 
intrångsersättning avseende Lidetorpsmon.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi (KS AU ek) behandlade slutligt 
förslag på driftramar 2019 på sammanträde 2018-05-22. På sammanträdet 
diskuterades olika alternativ men alla grundade sig på följande förutsättningar. 
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De ”öronmärkta” anslag som fanns i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader i budget 2018 har tillförts respektive nämnd. Det gällde ny 
boendeenhet inom vård och omsorg, ny förskoleavdelning samt IT-tekniker. 

Med anledning av att kommunens intäkter inte utvecklas i samma takt som 
behovet av kostnadsutökningar har det uppstått ett behov av 
kostnadsanpassningar. Hänsyn till dessa anpassningar har gjorts i de ramar som 
föreslogs. Sammantaget uppgår anpassningarna till drygt 4 mkr. 

Utifrån de planeringsförutsättningar som gäller för 2019 och de beslut som KS 
AU ekonomi fattat om krav på nettokostnadsanpassningar, föreslog 
kommunstyrelseförvaltningen att socialnämndens ram skulle uppgå till 233 547 
tkr. De föreslagna ramarna för nämnderna totalt sett innebär ett positivt 
budgeterat resultat om 5,7 mkr (0,99 % av skatteintäkter och generella bidrag).  
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader uppgår till 390 tkr (1 500 
tkr). Sänkningen jämfört med tidigare år beror på överföring av kostnader för 
marknadsföringsavtal, friskvård samt inrättande av ny tjänst som miljöstrateg. 

På kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis möte den 22 maj 2018 gavs ett 
uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att se över möjligheterna till 
eventuella tillskott i driftramarna för socialnämnden med anledning av det svar 
socialnämnden lämnat angående de preliminära driftramarna för 2019.  

Kommunstyrelseförvaltningen har därefter fört diskussioner med 
socialförvaltningen om nivån på ramen och vilka åtgärder som vidtagits för att 
komma i ram.  

Utifrån den verksamhet och dess volym som bedrivs i dagsläget finns ett behov 
om ca 8,6 mkr i tillskott. Följande uppställning är åtgärder som 
socialförvaltningen själva lyft fram i nettokostnadsanpassning samt medel som 
kan frigöras med anledning av förändrat behov på Västergården. 

 Nämnden får behålla del av kostnad (50 %) för ny avdelning inom 
vård och omsorg trots minskning av antalet vårdtagare på den aktuella 
avdelningen, 1,7 mkr 

 Fortsatt arbete med att arbeta med hemmaplanslösningar för att 
minska institutionsvård för barn- och unga. Finansieras via ej 
förbrukat statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn, 1,2 mkr 

 Socialförvaltningens egna åtgärder och förslag till besparingar (vissa 
förslag ej behandlade politiskt), 2,2 mkr 

Ovanstående åtgärder räcker inte för att kommunen ska nå ett resultat om 
minst 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. Det saknas ca 3,5 mkr. 
Beslutar kommunfullmäktige enligt förslaget uppgår resultatet för 2019 med 
nuvarande förutsättningar till ca 2,6 mkr eller ca 0,47 % av skatteintäkter och 
generella bidrag.  
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Yrkanden 

Peter Pedersen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 107/2018-06-04 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi § 4/2018-05-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-18  

Skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 56 Dnr 00041-2018 

Investeringsramar 2019 med plan för 2020-2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande investeringsramar för 2019 fastställs: 

Kommunstyrelsen   2 700 tkr 
Kultur- och utbildningsnämnden  3 600 tkr 
Socialnämnden   1 710 tkr 
Servicenämnden, skattekollektiv  6 012 tkr 
Servicenämnden, avgiftskollektiv  12 195 tkr 
Total investeringsbudget 2019  26 217 tkr      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har haft uppföljningsmöten med 
nämndordföranden och förvaltningschefer den 8 mars 2018 utifrån 
presentationerna på den gemensamma budgetkonferensen. Nämnderna har 
inkommit med investeringsönskemål enligt tidigare plan och några nytillkomna 
investeringar såsom bygga ny träningshall. Om investeringarna medför att 
kommunens totala driftkostnader minskas måste det finnas med en kalkyl som 
påvisar kostnadsreduceringarna tillsammans med investeringskalkylen. Visar det 
sig vara en bra investering så bör detta läggas med i långtidsplanen för 
investeringar. 

På grund av ökade avskrivningskostnader i kommunen behöver 
investeringsnivån minskas där det är möjligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi föreslog i budgetförutsättningarna en minskning av nämndernas 
investeringsäskanden med 10 %.  

I nämndernas svar framgår det att sänkningen är möjlig att genomföra utan att 
verksamheterna påverkas genom omprioritering inom föreslagen 
investeringsbudget, alternativt skjuta fram vissa investeringsobjekt.   

I de föreslagna investeringsramarna för 2019 ingår inte budget för byggnation 
av nytt vattenverk i Degerfors, ny träningshall samt nytt LSS-boende. Dessa 
investeringsprojekt måste beslutas separat av kommunfullmäktige.    

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 108/2018-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi § 5/2018-05-22 
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Skickas till 

Samtliga nämnder  
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§ 57 Dnr 00183-2016  

Antagande av detaljplan för Agen 1:1 
(Medborgarplatsen) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Granskningsutlåtandet godkänns. 

2. för Medborgarplatsen – del av Agen 1:1 (ny infart till torget) antas med 
de justeringar som anges i granskningsutlåtandet. 

3. Kommunens ställningstagande om att det detaljplanen medger inte 
kommer att innebära betydande miljöpåverkan offentliggörs.  

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget mitt i Degerfors centrum. Syftet med planen är att 
möjliggöra en ny infart från väg 205 till Medborgarplatsen samt möjlighet att 
anlägga 10-15 nya parkeringsplatser på del av nuvarande torgyta. Den nya 
tillfarten ansluter till befintlig parkering bakom Nämndhuset. Anledningen till 
förändringen är att skapa nödvändig tillgänglighet och därmed förutsättningar 
för att kunna fortsätta bedriva handel i nuvarande och utvecklad omfattning i 
det så kallade ”Coophuset”. 

Planförslaget har varit utsänt på samråd under 15/11 – 6/12 2016. Några 
mindre kompletteringar infördes i planbeskrivningen inför granskningen. En 
första granskning genomfördes 16/12 2016 – 13/1 2017. Eftersom 
länsstyrelsen, som bevakar statliga intressen likväl som säkerhet och hälsa, 
klargjorde att detaljplanen skulle komma att överprövas avseende 
trafiksäkerheten vid ett antagande valde kommunen att inte besluta om 
antagande utan låta detaljplanen ligga vilande. Efter nya överläggningar med 
Trafikverket har vissa revideringar och kompletteringar gjorts i planförslaget 
och en ny granskning har genomförs 20 april – 14 maj 2018. I 
granskningsutlåtandet har yttranden inkomna under granskningstiden 
sammanställts och kommenterats. Endast två mindre tillägg föreslås göras i 
planbeskrivningen. 

Kommunstyrelsens ordförande fattade 2016-11-14 delegationsbeslut om att det 
detaljplanen kommer att medge inte anses komma att medföra betydande 
miljöpåverkan och att en miljöbedömning enligt PBL 4 kap § 34 därför inte 
behöver upprättas.  
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Yrkanden 

Peter Pedersen (V), Jan Johansson (KD), Björn Nordenhaag (MP), Peter 
Andersén (SD), Gertowe Thörnros (V) och Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Birgitta Höijer (C), Muris Beslagic (S) och Johan Nordström (M) yrkar avslag på 
kommunstyrelsens förslag till beslut punkt två och tre.       

Beslutsordning 
Ordföranden ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Peter Pedersen (V), Jan Johansson 
(KD), Björn Nordenhaag (MP), Peter Andersén (SD), Gertowe Thörnros (V) 
och Anita Bohlin-Neuman (V) yrkande.       

Reservation 
Muris Beslagic (S), Marianne Högberg (S), Franz Maretta (S), Patrik Renberg 
(S), Carina Sätterman (S), Ove Gunnarsson (S), Jeannette Rasko (S), Lennart 
Johansson (S)Berit Lindqvist-Almén (S), Kent Gustavsson (S) och Johan 
Nordström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Birgitta Höijer (C) och Per-Gunnar Bråtner (C) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering: 

”Vi yttrade reda vid samrådet över detaljplanen på torget 2016 att man inte ska 
förändra det. Vi står fast vid vårt yrkande som vi hade då, så även idag yrkar vi 
avslag på punkt 2 och 3 att bygga om torget men, bifall till punkt 1. 

Vi ser ingen vinst i att bygga om torget. Antalet parkeringsplatser kommer inte 
att bli flera, tvärtom mindre. Eftersom man tar bort platserna utefter 
Medborgargatan vid Smyckestudion och Bröllopspalatset. Dessa platser är även 
bra för affärerna på andra sidan Medborgargatan. Närheten till 
parkeringsplatser blir endast ett fåtal platser utanför den nya tilltänkta ingången. 
De flesta platserna hamnar längre bort från entrén, så behålla i så fall också 
snurran.  För att utanför nuvarande snurran verkar handikapplatserna 
försvinna. Vintertid när det blir snö och snömodd blir det svårare att dra 
kundvagnen den längre sträckan till bilen om det blir endast en ingång till huset.  

Vi behöver Coop men de behöver utveckla sitt företag själva, det ska inte 
kommunen göra. Om fastighetsägaren vill göra om lokalerna till en galleria så 
anser vi inte att kommunen ska ha någon åsikt om det. 

Husets utsida skulle ha behövts renoveras för många år sedan och det är ingen 
som hindrat fastighetsägaren att göra det. 

Det kommer bli trafikproblem vid infarten norrifrån då det blir grönt ljus och 
fordonet framför ska svänga in på torget. 

Vad kommer det att kosta att göra om torget? 
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Inte heller den frågan fick vi något svar på. 

Så vi yrkar avslag på att förändra torget. Låt torget vara som det är!”      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 109/2018-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 78/2018-05-21 

Granskningsutlåtande omgång 2, 2018-05-21 

Planbeskrivning antagande omgång 2, 2018-05-21 

Plankarta antagande omgång 2, 2018-05-21 

Skickas till 
Stadsarkitekt  
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§ 58 Dnr 00241-2016  

Revidering av arvodesreglemente för Degerfors 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppdragsbeskrivningarna fastställs enligt bilagan. 

Uppdragsbeskrivningen för gruppledare utgår. 

2. Tjänstepersoner (Vd:ar eller andra anställda) ingår ej längre som 
röstande ledamöter eller ersättare i bolagsstyrelserna.  

3. Arvodesreglementet fastställs och gäller från och med 2019-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Den politiska organisationen har utretts under 2017. Olika alternativ och förslag 
har varit ute på remiss under sommaren 2017. Svar inkom från 
Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet.   

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Beslutsunderlag 
Förslag på nytt arvodesreglemente efter kommunstyrelsen, 2018-06-05 

Kommunstyrelsen § 130/2018-06-04 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-13 

Remissvar från Sverigedemokraterna, 2017-09-04 

Remissvar från Vänsterpartiet, 2017-09-22 

Remissvar från Miljöpartiet, 2017-09-25 

Remissvar från Socialdemokraterna, 2017-09-29 

Remissvar från Kristdemokraterna, 2017-09-30     

Skickas till 
Kommunsekreterare 
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§ 59 Dnr 00098-2018  

Höjning taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-
taxa) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vatten- och avloppstaxan höjs med 10,5 % från 2018-07-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa täcker inte verksamhetens kostnader och kommande 
investeringar innebär ökade kapitaltjänstkostnader (räntor och amorteringar). 

Taxan föreslås höjas i takt med ökade kostnader. Nuvarande taxa är från 2013-
07-01 och kubikmeterpriset har inte höjts sedan 2009. 

Kapitaltjänstens utveckling 
  

 
2019 2020 2021 2022 

Vattenverket 1 008 429 kr 1 008 429 kr 1 008 429 kr 1 008 429 kr 

  657 000 kr 641 874 kr 626 747 kr 611 621 kr 

  1 665 429 kr 1 650 302 kr 1 635 176 kr 1 620 049 kr 

Övriga 5 800 000 kr 5 700 000 kr 5 600 000 kr 5 500 000 kr 

 
531 100 kr 521 000 kr 511 000 kr 501 000 kr 

  
531 100 kr 521 000 kr 511 000 kr 

   
531 100 kr 521 000 kr 

    
531 000 kr 

 
7 996 529 kr 8 402 402 kr 8 798 276 kr 9 184 049 kr 

10,5% Ny Taxa Nuvarande 

Grundavgift 1 330 kr 1 280 kr 
Lägenhetsavgift 1 330 kr 1 280 kr 

100 kbm vatten 1 440 kr 1 152 kr 

Summa 4 100 kr 3 712 kr 

Moms 1 025 kr 928 kr 

Summa 5 125 kr 4 640 kr 

Kostnadsjämförelse för en villa som har 100 kbm vattenförbrukning: 
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Degerfors ny taxa Karlskoga  
5 125 kr/ år  7 176 kr/ år 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 115/2018-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 83/2018-05-21 

Servicenämnden § 25/2018-04-05 

Skickas till 

Servicenämnden 
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§ 60 Dnr 00097-2018  

Antagande av biblioteksplan för Degerfors kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Biblioteksplanen för Degerfors kommun antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun ska ha en biblioteksplan. Degerfors kommuns biblioteksplan är 
inaktuell och därför är förslag på en ny plan framtagen. Planen kommer att 
formges med hjälp av kommunens kommunikatör innan publicering. En 
kommuns biblioteksplan ska beslutas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 114/2018-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2018-05-21 

Kultur- och utbildningsnämnden § 25/2018-04-04 

Förslag på ny biblioteksplan, 2018-03-15 

Skickas till 
Kultur- och utbildningsnämnden  
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§ 61 Dnr 00096-2018  

Antagande av reviderad kravpolicy för Degerfors 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderad kravpolicy för Degerfors kommun antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Degerfors kommuns har en kravpolicy som antogs KS § 191/173-2007. 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till reviderad kravpolicy.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 113/2018-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2018-05-21 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-08  

Förslag på ny kravpolicy, 2018-05-08 

Skickas till 
Biträdande ekonomichef  
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§ 62 Dnr 00031-2018  

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges 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 

Kommunstyrelsen § 86/2018-04-09 

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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§ 63 Dnr 00106-2018  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning antas med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2018 började den nya kommunallagen att gälla. Med anledning av 
detta har arbetsordningen för fullmäktige gåtts igenom och uppdaterats. Bland 
annat har även skrivningar uppdaterats så de stämmer med fattade beslut, som 
att handlingarna distribueras digitalt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 124/2018-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2018-05-21 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-04 

Förslag på ny arbetsordning, 2018-05-04  

Skickas till 
Kommunsekreterare  
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§ 64 Dnr 00104-2018  

Sammanträdesdatum för 2019 för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdestiderna för 2019 fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 

Stopp  KS AU kl. 
10.00 

KS kl. 13.00 KF kl. 18.30 

3 december 17 december 7 januari (28 januari) 

7 januari 21 januari 4 februari 25 februari 

4 februari 18 februari 4 mars (25 mars) 

11 mars 25 mars 8 april 29 april 

8 april 23 april (tis) 6 maj (27 maj) 

6 maj 20 maj 3 juni 17 juni 

3 juni 17 juni 12 augusti (26 augusti) 

12 augusti 26 augusti 9 september 30 september 

9 september 23 september 7 oktober (28 oktober) 

7 oktober 21 oktober 4 november 25 november 

4 november 18 november 2 december 16 december 

2 december 16 december 13 januari (27 januari) 

    

I budget för 2019 föreslås det anslås medel för åtta kommunfullmäktige-
sammanträden under 2019. Sex av dessa möten planeras in enligt ovan och två 
av dem kan vid behov läggas ut på de datum som är inom parentes. 

Enligt kommunallagen och våra egna rutiner för budgetarbete måste 
kommunfullmäktige sammanträda i april (årsredovisning), juni (ramar), 
september (delårsrapport) och november (skattesats och budget). För att inte få 
ett för långt glapp mellan sammanträdena planeras ett möte in i december och 
ett möte i februari.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 123/2018-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 89/2018-05-21 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-04  

Skickas till 
Kommunsekreterare  
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§ 65 Dnr 00093-2018  

Revisionsrapport för kännedom: Granskning av 
sjukfrånvaro och rehabilitering inom 
folkhälsonämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Revisionsrapporten läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har tillsammans med revisorerna i Karlskoga kommun gett PwC i 
uppdrag att granska folkhälsonämndens förebyggande arbete för att förhindra 
sjukskrivningar samt arbetet med rehabiliteringsinsatser. Syftet med 
granskningen är att besvara revisionsfrågorna om folkhälsonämnden bedriver 
ett ändamålsenligt förebyggande arbete samt har ett ändamålsenligt system för 
rehabilitering av långtidssjukskriven personal. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att folkhälsonämnden i allt 
väsentlig bedriver ett ändamålsenligt förebyggande arbete för att minska 
sjukfrånvaron bland förvaltningens anställda. Samtliga kontrollmål som använts 
i granskningen är uppfyllda. 

Statistiken visar att sjukfrånvaron inom förvaltningen har sjunkit under 2017. 
Det är särskilt positivt att Karlskoga kommun har tagit fram en handledning för 
arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 119/2018-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2018-05-21 

Missiv granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering inom folkhälsonämnden, 
2018-04-16 

Revisionsrapport: Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering inom 
folkhälsonämnden, 2018-04-16 

Skickas till 
Folkhälsonämnden  

Revisorerna  
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§ 66 Dnr 00193-2017  

Årsredovisning, revisionsrapport och ansvarsfrihet 
för FINSAM 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för FINSAM för 2017 

och lägger den, revisionsberättelsen, rapportering från revisorerna 
avseende årsredovisningen till handlingarna. 

2. Kommunfullmäktige beviljar de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för den period som revisionen avser. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet 
Degerfors/Karlskoga har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 126/2018-06-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 91/2018-05-21 

Årsredovisning 2017 FINSAM, 2018-04-18 

Revisionsberättelse 2017 FINSAM, 2018-04-18 

Rapportering från PwC avseende 2017 års årsredovisning för FINSAM, 2018-
04-18 

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Anita Bohlin-Neuman (V), Monica Littorin (V), Muris Beslagic (S) och Roland 
Halvarsson (V) 

Skickas till 
FINSAM  
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§ 67 Dnr 00080-2018  

Årsredovisning, revisionsberättelse, redogörelse 
och revisionsrapport 2017 för Bergslagens 
Räddningstjänstförbund (BRT) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Bergslagens 
Räddningstjänstförbund för 2017 och lägger den, revisionsberättelsen, 
revisionsrapporten och revisorernas redogörelse till handlingarna. 

2. Kommunfullmäktige beviljar de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för den period som revisionen avser.  

Sammanfattning av ärendet 
Årets resultat är +11 tkr mot budget vilket är att hänföra till bl.a. ökad intäkt 
mot budget gällande automatiska brandlarm och externt utförda tjänster. 
Dessutom har BRT avyttrat inventarier om ca 149 Tkr. 

Revisorerna har granskat ekonomi och verksamhet i Bergslagens 
räddningstjänstfårhund under 2017. Granskningen har utförts i enlighet med 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt förbundets 
revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt 
gett det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2017'. 

Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017 och tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 99/2018-05-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2018-04-23 

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund för 2017 

Revisionsberättelsen, revisionsrapporten och revisorernas redogörelse 2017 

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 

Johan Nordström (M) och Torbjörn Holm (V) 
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Skickas till 
Bergslagens Räddningstjänstförbund 
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§ 68 Dnr 00088-2017  

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen av gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från 
beslutsdatum för kvartal fyra 2017 godkänns.  

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 57/2018-03-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 36/2018-02-19 

Kvartalsrapport från socialnämnden avseende kvartal 4 2017  
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§ 69 Dnr 00198-2014  

Val och entledigande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Patrik Renberg (S) väljs som ny ersättare i valnämnden efter Annika 
Engelbrektsson (S) för perioden fram till och med 2018-12-31.     

 

 


