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Ansökan om tillskott av medel – Föreningen Berget 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillför Föreningen Berget 200 tkr för 2018. Finansiering sker 
genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. 

Kommunstyrelsen begär hos kommunfullmäktige att kommunstyrelsens ram 
för 2019 tillförs 300 tkr avseende utökning av bidrag till Föreningen. Under 
2019 ska kommunstyrelseförvaltningen och Föreningen Berget ha löpande 
kontakter i syfte att bedöma bidragets nivå.    

Sammanfattning av ärendet 
I mitten av maj 2018 träffande undertecknad tillsammans med Peter Pedersen, 
Per-Olow Linder och Anders Luthman representanter för Föreningen Berget 
och blev informerade om de ekonomiska problem föreningen har.  

I början av juli 2018 inkom Föreningen Berget med en ansökan om tillskott av 
medel. Av ansökan kan utläsas att tillskott behövs för både innevarande år men 
även kommande år. Föreningen bedömer att det behövs ca ytterligare 300 tkr 
per år för att klara sin verksamhet och det är främst bemanning i form av 
vaktmästare som det behövs resurser till.  

Som bidragande orsaker till föreningens försämrade ekonomi anges att FAS 3 
och Nystartsjobb tagits bort under 2017. En stor sponsor har hoppat av med 
uteblivna intäkter om 50 tkr som följd. 

Tidigare hade även Degerfors kommun en anställd med lönebidrag på Berget. I 
samband med pensionsavgång träffades en överenskommelse om att en 
ersättning skulle utgå med 100 tkr per år som kompensation när den anställde 
gick i pension. 

Vid en träff i början på augusti framkom ytterligare information från 
representanter för föreningen Berget. 

Utan en stor ideell insats skulle verksamheten i dess nuvarande form inte kunna 
bedrivas. Hittills under 2018 har uppskattningsvis 800-1 000 ideella timmar 
lagts ned på caféverksamheten. Om inte denna insats gjorts är bedömningen 
från föreningen att resultatet för 2018 skulle uppgå till minus 200-300 tkr. 
Halvårsresultatet uppgår +71 tkr trots de ideella krafterna. Nuvarande likvida 
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medel bedöms räcka till oktober-november 2018. Intäkter för arrangemang är 
en osäker budgetpost bland annat med hänsyn till väderlek. 

Resultatet för 2017 uppgick till ca -150 tkr (exklusive felperiodiserade 
hyresintäkter). 

En ny bedömning från föreningens sida är att behovet av ytterligare resurser 
uppgår till ca 400 tkr vilket i stort motsvarar en heltidstjänst som vaktmästare. 

Det är kommunen som äger fastigheten och står för bland annat elkostnader, 
underhåll värmepumpar men även visst fastighetsunderhåll genom 
serviceförvaltningen.  

Kostnaderna för fastigheten och bidraget för 2016 och 2017 är följande. Under 
2016 renoverades en skorsten för 65 tkr.  

År Bidrag Kostnad för 
fastigheten 

Totalt 

2016 320 tkr 475 tkr 795 tkr 

2017 320 tkr 412 tkr 732 tkr 

   

Finansiering 
Kommunstyrelsen tillför Föreningen Berget 200 tkr för 2018. Finansiering sker 
genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Innan eventuellt 
beslut om utökat bidrag finns 417 tkr kvar i kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader. 

Kommunstyrelsen begär hos kommunfullmäktige att kommunstyrelsens ram 
för 2019 tillförs 300 tkr avseende utökning av bidrag till Föreningen.  

Bedömning 
Under 2019 ska kommunstyrelseförvaltningen och Föreningen Berget ha 
löpande kontakter i syfte att bedöma bidragets nivå. Under sommarhalvåret har 
berget öppet dagligen, oftast mellan kl 9-18. Kommunstyrelseförvaltningens 
bedömning är att Berget är en tillgång för Degerfors kommun i dess nuvarande 
form.    

Beslutsunderlag 
Ansökan av tillskott av medel, föreningen Berget 

Resultaträkning, delår 2018       

Max Tolf 
Ekonomichef Kommunchef 

Bilagor 
"[Skriv text här]" 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv text här]"  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Planuppdrag Kvarnberg 1:78 samt del av   

Degernäs 1:3  

Förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för fastigheten Kvarnberg 1:78 samt del av Degernäs 1:3. 

Sammanfattning av ärendet 

Vallakyrkan planerar att sälja fastigheten Kvarnberg 1:78. Eftersom gällande 

detaljplan endast medger användning som samlingslokal önskar fastighetsägaren 

att en ny detaljplan upprättas som medger användning för bostadsändamål.  

Ärendet 

Kvarnberg 1:78 är den sydligaste fastigheten vid Västra Möckelnstranden, 

precis norr om badplatsen vid Degernäs.  

Den gällande detaljplanen (D116, lagakraftvunnen 2014), medger användningen 

samlingslokal. För att ianspråkta området för bostäder krävs att en ny detaljplan 

upprättas. Strandskyddet är i gällande plan upphävt med hänvisning till att 

området är ianspråktaget. När en ny detaljplan upprättas för ett område 

återinträder strandskyddet och måste alltså upphävas även i den nya 

detaljplanen för att tomten ska få bebyggas. Föreningsverksamhet bedöms inte 

vara avhållande för allmänheten på samma sätt som en bostad varför ett förnyat 

upphävande av strandskyddet inte är alldeles självklart.  

Väster om Kvarnberg 1:78 finns en gräsyta för aktiviteter på kommunens mark 

som Vallakyrkan nyttjat för sin verksamhet. Om verksamheten läggs ner finns 

inget behov av denna aktivitetsyta varför även detta område föreslås planläggas 

för bostäder. Här gäller inte strandskydd. 

Finansiering 

Ett planavtal avses tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren där 

kostnaderna för att upprätta ett förslag till ny detaljplan fördelas mellan 

parterna.  
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När avtalet fullgjorts får inte planavgift enligt ordinarie plan- och bygglovstaxa 

tas ut i samband med bygglovsansökningar inom detaljplaneområdet. 

Bedömning 

Området allra närmast stranden bedöms inte kunna ingå i nya bostadstomter 

eftersom det i lagstiftningen finns krav på fri passage vid stränder. Med stöd av 

liknande situationer längre norrut längs Västra Möckelnstranden som har 

godkänts tidigare bedöms det dock som möjligt att pröva planläggning av ca 

5000 m2 av fastigheten för bostäder om ett område närmast stranden lämnas 

oplanerat. 

Området bedöms som mycket lämpligt för tätortsutveckling genom nya 

bostäder då det ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och 

avlopp och tät kollektivtrafik samt gång- och cykelväg finns utefter länsvägen 

alldeles i närheten.  

Med tanke på de senaste årens utveckling utefter Västra Möckelnstranden 

bedöms området vara mycket attraktivt för bostadsbyggande. 

Susanna Weiberg 

stadsarkitekt 
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 Kommunstyrelsen 

 

Fastigheten Deldenäs gård – Framtida användning 

Förslag till beslut 
Områdena grundar sig på kartan i ärendet, daterad 2018-05-14. 

1. Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret 
att föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen. 

a. Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 
års period återgår gåvan till kommunen utan kompensation för 
eventuella underhålls och förbättringsåtgärder. 

b. Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får 
disponera fastigheten utifrån eget godtycke. 

c. Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls inte 
villkoren i gåvan och fastigheten återgår till kommunen inom en 
10-årsperiod betalar kommunen avloppsanläggningen med 
avdrag med 1/10-del för varje påbörjat år fastigheten använts av 
föreningen. 

2. Del 2 och del 4 förblir kommunal mark, där kommunen står för 
underhållet på vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen 
beviljar, en båtiläggningsplats. Eventuellt beslut om område 4 sker efter 
beslut och godkännande av det tematiska tillägget avseende LIS-
områden till översiktsplanen. 

3. Brokyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

4. Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare.  

   

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden behandlade ärendet om fastigheten Deldenäs 1:6 på 
sammanträde 2018-02-22, § 10. Servicenämnden beslutade att överlämna 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut utifrån nedanstående förslag. 

"Servicenämnden har ett uppdrag att se över lokaler och fastigheter som inte 
har någon kommunal verksamhet. En av dessa är Deldenäs som har besiktigats 
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och där nyttjanderättsavtalet med Brokyrkan har sagts upp och går ut 2018-10-
01. Fastigheten är belagd med åtgärder från miljö och hälsa, avloppsanläggning 
måste byggas om vilket kostar 200 tkr. Huset är i stort behov av renovering, 
avloppsstammar behöver bytas i hela huset, taket med rännor stuprör, fasaden 
och även fönstren behöver bytas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslog 2018-05-21, § 88, följande förslag till 
beslut.  

5. Fastigheten Deldenäs 1:6 styckas av i fyra delar enligt kartan daterad 
2018-05-14. 

6. Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret 
att föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen. 

a. Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 
års period återgår gåvan till kommunen utan kompensation för 
eventuella underhålls och förbättringsåtgärder. 

b. Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får 
disponera fastigheten utifrån eget godtycke. 

c. Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls inte 
villkoren i gåvan och fastigheten återgår till kommunen inom en 
10-årsperiod betalar kommunen avloppsanläggningen med 
avdrag med 1/10-del för varje påbörjat år fastigheten använts av 
föreningen. 

7. Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på 
vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en 
båtiläggningsplats. 

8. Brokyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

9. Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare.  

10. Del 4 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare. 

Ärendet återremitteras av kommunstyrelsen 2018-06-04, § 116, för att frågan 
om fiskerätten ska utredas och för att undersöka möjligheterna av att låta 
område tre ingå i område ett. 

   

Bedömning 
I ett led i att försöka underlätta kommande beslutshantering har 
kommunstyrelseförvaltningen delat upp ärendet i två beslutsärenden enligt 
följande: 

 Beslut om avstyckning av Deldenäs 1:6 

 Beslut om framtida användning av de olika fastigheterna inom 
nuvarande Deldenäs 1:6 

Detta beslut avser framtida användning av de olika fastigheterna inom 
nuvarande Deldenäs 1:6. 
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Skälen till kommunstyrelsens återremiss från 2018-06-04, § 116, avsåg inte till 
någon del de förslag kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 
kommunstyrelsen vad gäller framtida användningsområde. 

Med anledning av förslaget till det tematiska tillägget till översiktsplanen om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge där Däldenäs ingår som ett område är 
kommunstyrelseförvaltningens förslag ändrat jämfört med det förslag 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om på sitt sammanträde 2018-05-21, 
§ 84. 

1. Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret 
att föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen. 

a. Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 
års period återgår gåvan till kommunen utan kompensation för 
eventuella underhålls och förbättringsåtgärder. 

b. Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får 
disponera fastigheten utifrån eget godtycke. 

c. Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls inte 
villkoren i gåvan och fastigheten återgår till kommunen inom en 
10-årsperiod betalar kommunen avloppsanläggningen med 
avdrag med 1/10-del för varje påbörjat år fastigheten använts av 
föreningen. 

2. Del 2 och del 4 förblir kommunal mark, där kommunen står för 
underhållet på vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen 
beviljar, en båtiläggningsplats. Eventuellt beslut om område 4 sker efter 
beslut och godkännande av det tematiska tillägget avseende LIS-
områden till översiktsplanen. 

3. Brokyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

4. Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare.  

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef 
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Fastigheten Deldenäs gård - Avstyckning 

Förslag till beslut 
Område 1 och område 3, enligt karta daterad 2008-05-14, styckas av från 
Deldenäs 1:6. 

Område 4 bibehålls tills vidare i kommunal ägo i avvaktan på utgången av det 
tematiska tillägget till översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i 
strandnära läge. 

Medlemskapet i fiskesamfälligheten Deldenäs FS:2 behålls. 

Svaret på återremissen godkänns.     

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden behandlade ärendet om fastigheten Deldenäs 1:6 på 
sammanträde 2018-02-22, § 10. Servicenämnden beslutade att överlämna 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut utifrån nedanstående förslag. 

"Servicenämnden har ett uppdrag att se över lokaler och fastigheter som inte 
har någon kommunal verksamhet. En av dessa är Deldenäs som har besiktigats 
och där nyttjanderättsavtalet med Brokyrkan har sagts upp och går ut 2018-10-
01. Fastigheten är belagd med åtgärder från miljö och hälsa, avloppsanläggning 
måste byggas om vilket kostar 200 tkr. Huset är i stort behov av renovering, 
avloppsstammar behöver bytas i hela huset, taket med rännor stuprör, fasaden 
och även fönstren behöver bytas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts föreslog 2018-05-21, § 84, följande förslag till 
beslut.  

1. Fastigheten Deldenäs 1:6 styckas av i fyra delar enligt kartan daterad 
2018-05-14. 

2. Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret 
att föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen. 

a. Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 
års period återgår gåvan till kommunen utan kompensation för 
eventuella underhålls och förbättringsåtgärder. 
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b. Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får 
disponera fastigheten utifrån eget godtycke. 

c. Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls inte 
villkoren i gåvan och fastigheten återgår till kommunen inom en 
10-årsperiod betalar kommunen avloppsanläggningen med 
avdrag med 1/10-del för varje påbörjat år fastigheten använts av 
föreningen. 

3. Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på 
vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en 
båtiläggningsplats. 

4. Brokyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

5. Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare.  

6. Del 4 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare. 

Ärendet återremitteras av kommunstyrelsen 2018-06-04, § 116, för att frågan 
om fiskerätten ska utredas och för att undersöka möjligheterna av att låta 
område tre ingå i område ett. 

   

Bedömning 
I ett led i att försöka underlätta kommande beslutshantering har 
kommunstyrelseförvaltningen delat upp ärendet i två beslutsärenden enligt 
följande: 

 Beslut om avstyckning av Deldenäs 1:6 

 Beslut om framtida användning av de olika fastigheterna inom 
nuvarande Deldenäs 1:6 

Detta beslut avser avstyckning av Deldenäs 1:6. 

Av återremissen framgår att möjligheten att del 3 ska ingå i del 1. 
Sammanfattningsvis är svaret att den möjligheten finns. Kommunstyrelse-
förvaltningens bedömning är dock att den framtida handlingsfriheten för 
Degerfors kommun är större om område 3 utgör en egen fastighet. 

Av återremissen framgår även att fiskerätten ska utredas. Något ytterligare 
direktiv till detta utredningsuppdrag finns inte. Av de diskussioner som förts 
under sammanträden har en viljeinriktning tolkats innebärande att fiskerätten 
ska ingå i område 1. Denna uppfattning delas av kommunstyrelseförvaltningen 
vilket innebär att Degerfors kommun även fortsättningsvis ska ingå i 
fiskesamfälligheten Deldenäs FS:2, och därmed ha fiskerätten. Ett stöd för detta 
resonemang är att Degerfors kommun genom förslaget till avstyckning behåller 
tillgången till all strand inom nuvarande Deldenäs 1:6. 

Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen om landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS) finns framtaget och på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 2018-06-11, § 98, fick kommunstyrelsens ordförande delegation 
på att skicka ut förslaget till tematiskt tillägg för samråd. Innan samrådet 
påbörjas kan fortsatt arbete med komplettering, redigering, layout och 
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faktagranskning av förslaget ske. I förslaget om LIS-områden finns Däldenäs 
med som ett område. 

Med anledning av förslaget till det tematiska tillägget till översiktsplanen om 
landsbygdsutveckling i strandnära läge där Däldenäs ingår som ett område är 
kommunstyrelseförvaltningens förslag ändrat jämfört med det förslag 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om på sitt sammanträde 2018-05-21, 
§ 84. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till avstyckning i ett första led är att 
område 1 och område 3, enligt karta daterad 2008-05-14, styckas av från 
Deldenäs 1:6. Område 4 bibehålls tills vidare i kommunal ägo i avvaktan på 
utgången av det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende 
landsbygdsutveckling i strandnära läge. 

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef  
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§ 116 Dnr 00054-2018  

Avstyckning av fastigheten Deldenäs 1:16 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras för att frågan om fiskerätten ska utredas och för att 
undersöka möjligheterna av att låta område tre ingå i område ett. 

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden behandlade ärendet om fastigheten Deldenäs 1:6 på 
sammanträde 2018-02-22, § 10. Servicenämnden beslutade att överlämna 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut utifrån nedanstående förslag. 

"Servicenämnden har ett uppdrag att se över lokaler och fastigheter som inte 
har någon kommunal verksamhet. En av dessa är Deldenäs som har besiktigats 
och där nyttjanderättsavtalet med Brokyrkan har sagts upp och går ut 2018-10-
01. Fastigheten är belagd med åtgärder från miljö och hälsa, avloppsanläggning 
måste byggas om vilket kostar 200 tkr. Huset är i stort behov av renovering, 
avloppsstammar behöver bytas i hela huset, taket med rännor stuprör, fasaden 
och även fönstren behöver bytas. 

Förslag till olika alternativ på lösning: 

 Fastigheten säljs i befintligt skick via öppen försäljning med hjälp av 
mäklare. 

 Fastigheten styckas av i fyra delar enlig skiss A (se bilaga) 

o Del 1 överlåts till Brokyrkan i befintligt skick under 
förutsättning att föreningen bedriver ungdomsverksamhet på 
anläggningen varvid avloppsanläggningen får utföras och 
bekostas av Broyrkan. Kommunen har återköpsrätt vid en 
försäljning av fastigheten till ett värderat pris. 

o Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet 
på vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen 
beviljar, en båtiläggningsplats. 

o Brokyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade 
ytan. 

o Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med 
hjälp av mäklare.  

o Del 4 säljs i befintligt skick via öppen försäljning med hjälp av 
mäklare. 

Brokyrkan får nyttjanderätt i 30 år på del 1 och står för upprustning och ny 
avloppsanläggning, samt löpande underhåll och drift. 
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Kommunen gör nödvändig upprustning och ny avloppsanläggning, arrenderar 
ut del 1 och den rastrerade ytan till Brokyrkan, arrendekostnad 35 tkr/ år. 
Kommunen säljer del 3 och 4 via öppen försäljning med hjälp av mäklare. 

Fastigheten Deldenäs 1:6 erhölls som gåva 1980 av Degerfors första 
majblommeförening. Fastigheten överläts till kommunen utan något förbehåll.  

Det finns i dagsläget ett föreläggande att en ny avloppsanläggning måste 
anläggas. Servicenämnden har erhållit pengar för detta men åtgärden har i 
dagsläget ej blivit utförd. 

Efter att ha tagit del av de olika förslagen från servicenämnden och även fört 
diskussioner inom tjänstemannaleden i kommunen föreslår kommunstyrelse-
förvaltningen följande.  

Fastigheten Deldenäs 1:6 styckas av i fyra delar enlig skiss A (se bilaga, 2018-05-
14). 

Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret att 
föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen. 

Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 års period 
återgår gåvan till kommunen utan kompensation för eventuella underhålls och 
förbättringsåtgärder. 

Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får disponera fastigheten 
utifrån eget godtycke. 

Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls inte villkoren i 
gåvan och fastigheten återgår till kommunen inom en 10-årsperiod betalar 
kommunen avloppsanläggningen med avdrag med 1/10-del för varje påbörjat 
år fastigheten använts av föreningen. 

Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på vägen och 
anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en båtiläggningsplats. 

Brokyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av mäklare.  

Del 4 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av mäklare.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1. Fastigheten Deldenäs 1:6 styckas av i fyra delar enligt kartan daterad 

2018-05-14. 

2. Del 1 erbjuds till Brokyrkan i befintligt skick som gåva under villkoret 
att föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen. 

a. Upphör föreningen att bedriva ungdomsverksamhet inom en 10 
års period återgår gåvan till kommunen utan kompensation för 
eventuella underhålls och förbättringsåtgärder. 

b. Efter 10 år uppför villkoret med gåvan och föreningen får 
disponera fastigheten utifrån eget godtycke. 

c. Den nya avloppsanläggningen betalas av Brokyrkan. Uppfylls 
inte villkoren i gåvan och fastigheten återgår till kommunen 
inom en 10-årsperiod betalar kommunen avloppsanläggningen 
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med avdrag med 1/10-del för varje påbörjat år fastigheten 
använts av föreningen. 

3. Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på 
vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en 
båtiläggningsplats. 

4. Brokyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

5. Del 3 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare.  

6. Del 4 avstyckas enligt skissen och säljs i befintligt skick med hjälp av 
mäklare. 

Yrkanden 

Birgitta Höijer (C) yrkar att ärendet återremitteras för att frågan om fiskerätten 
ska utredas och för att undersöka möjligheterna av att låta område tre ingå i 
område ett. 

Muris Beslagic (S) och Peter Pedersen (V) yrkar bifall till Birgitta Höijers (C) 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2018-05-21 

Nytt förslag på avstyckning, karta, 2018-05-14 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-04-05 

Servicenämnden § 10/2018-02-22 

Tjänsteskrivelse från serviceförvaltningen, 2018-02-19 

Förslag på avstyckning, karta, 2018-02-19 

Skickas till 
Servicechef 

Kommun- och ekonomichef 
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 Kommunfullmäktige 

 

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal 
samt avtal om medlemmars ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (garantiavtalet) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

 Att Degerfors kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 
den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Degerfors kommun åtagit 
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt 
att Kommuninvest äger företräda Degerfors kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.    
 

 Att Degerfors kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Degerfors kommun den 10 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon 
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  
 

 Att Degerfors kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Degerfors kommun den 10 oktober 2011, vari Degerfors kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller.  
 

 att utse kommunstyrelsens ordförande Peter Pedersen och kommun-
chef och ekonomichef Max Tolf att för kommunens räkning 
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 
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Sammanfattning av ärendet 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på 
lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att 
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Degerfors kommun 
utfärdade sin borgensförbindelse den 7 maj 1993 och har bekräftat densamma 
genom beslut av kommunfullmäktige den 28 september 2009. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av 
borgens-förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
kommunfullmäktige.  Giltighetstiden för Degerfors kommuns borgensåtagande 
kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen 
utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse 
borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket 
stor vikt att Degerfors kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper 
ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat 
sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har 
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Degerfors kommun undertecknade Regressavtalet den 10 oktober 2011 och 
Garantiavtalet den 10 oktober 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga 
efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som 
ovan angivits för borgensförbindelsen.  
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet 
således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste 
endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som 
avtalen (”Bekräftelsen”).  
 

Förslaget till beslut innebär alltså inga nya åtaganden för Degerfors kommun 
utan en bekräftelse på att redan ingångna förbindelser och avtal fortsätter att 
gälla. 

 

Kommuninvest önskar att den underskrivna bekräftelsen ska vara sitt ombud 
tillhanda senast 2019-05-31.    
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Bedömning 
Med anledning av de fördelaktiga villkor Kommuninvest erbjuder sina 
medlemmar och deras bolag är kommunstyrelseförvaltningens bedömning att 
kommunfullmäktige ska bekräfta förlängningen av borgensförbindelsen, 
regressavtalet samt avtalet om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). 

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef 

Bilagor 
Skrivelse från Kommuninvest, daterad 2018-03-27 



 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 019-16 78 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 
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 Degerfors kommun 

 Att: Max Tolf 

 693 80 Degerfors 

  

 

 

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat 

Vi skriver till Dig som kontaktperson för Degerfors kommun som är medlem i 

Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).  

 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 

Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 

återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 

enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 

för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Degerfors kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7 maj 1993 

och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 28 september 

2009. 

 

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 

Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-

förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således 

Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  

 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 

alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 

kommunfullmäktige.  Giltighetstiden för Degerfors kommuns borgensåtagande kommer 

således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av 

villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för 

Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Degerfors kommun innan 

borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, 

på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, 

samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta 

har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 

(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 



 

 

Svenska kommuner och landsting i samverkan 

 1
1
4
8
8
5
-v

4
 

avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 

Kommuninvests verksamhet. Degerfors kommun undertecknade Regressavtalet den 

10 oktober 2011 och Garantiavtalet den 10 oktober 2011. Även dessa avtal riskerar att bli 

ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som 

ovan angivits för borgensförbindelsen.  

 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 

för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 

samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 

omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  

 

En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 

För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget ca 280 st) ska 

uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  

 

Degerfors kommun ska vidta följande åtgärder. 

 

1. Kommunfullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Att Degerfors kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 

1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Degerfors kommun åtagit sig solidariskt 

borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 

(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 

företräda Degerfors kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.    

 

Att Degerfors kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Degerfors 

kommun den 10 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 

anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller.  

 

Att Degerfors kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Degerfors 

kommun den 10 oktober 2011, vari Degerfors kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  

 

att utse [NN] och [NN] att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 

med anledning av detta beslut. 

 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 

Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på 

kommunens anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen. Observera att 

vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits tre veckor 
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från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes upp. Som 

tumregel gäller att om protokollet anslås en måndag ska det tas ned en tisdag. 

Observera dock att förlängning av denna tid måste ske då sista dagen i fristen 

infaller på en lördag, en allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 

nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om 

ni har några frågor med anledning av detta. 

 

3. När anslagstiden löpt ut ska lagakraftsbevis begäras från förvaltningsrätten i 

Karlstad. 

 

4. När kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen 

undertecknas av de två företrädare för Degerfors kommun som 

kommunfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. För det fall företrädare inte 

namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser innehavaren av viss 

befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar att företrädaren 

innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.  

 

5. Degerfors kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

 

A) Lagakraftvunnet protokoll 

 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  

 

B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 

senast den 31 maj 2019.   

 

Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 

borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 

Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019-20 89 00 eller via e-post 

ida.karlsson@lindahl.se.  

 

Handlingar skickas till: 

Advokatfirman Lindahl 

Box 143 

701 42 Örebro 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Fredrika Norman  
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 

kommunicera borgensförbindelse    

 

Härmed bekräftas  

- att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari 

Degerfors kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 

gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Degerfors kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 

borgenärer; 

- att regressavtalet undertecknat av Degerfors kommun den 10 oktober 2011, vari det 

inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 

medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt  

- att garantiavtalet undertecknat av Degerfors kommun den 10 oktober 2011, vari 

Degerfors kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat regleras, alltjämt gäller.  

 

  

 

__________ / __________   

Ort   Datum   

 

För Degerfors kommun 

   

  

____________________ ____________________  
Företrädare för kommunen   Företrädare för kommunen   

enligt beslut enligt beslut 

  

____________________  ____________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  



 

 

 

Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se  
E-post 

kommun@degerfors.se   
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 

  
693 80 Degerfors 

Besöksadress 

Herrgårdsgatan 37 
Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

 
 
Max Tolf, 0586-482 34 
max.tolf@degerfors.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-08-10 
Referens 

KS  

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

 Kommunstyrelsen 
 

 

Firmatecknare Degerfors kommun 

Förslag till beslut 
1. Beslut om firmatecknare från 2016-08-08 (KS § 145) upphävs. 

2. Som Degerfors kommuns firmatecknare utses följande från och 
 från och med 2018-10-01. 

a. Degerfors kommuns firma ska tecknas av kommunstyrelsens 
ordförande Peter Pedersen med vice ordförande Anita Bohlin-
Neuman som ersättare var för sig med kontrasignation av därtill 
utsedd tjänsteman. 

b. Tjänsteman som kontrasignerar, var för sig, Degerfors kommuns 
firma är: Kommunchef och ekonomichef Max Tolf och 
förvaltningschef  Anna-Lena Sandell. 

   

Sammanfattning av ärendet 
I samband med personalavgång behöver kommunstyrelsens beslut från 2016-
08-08 revideras.  

Jämfört med tidigare har maria Eriksson ersatts av Anna-Lena Sandell.
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-08-10.    
  

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef 

Skickas till 

Max Tolf 

Anna-Lena Sandell 
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Tomas Nyberg 

Kerstin Ekberg 
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Tillskapande av forum för samverkan och dialog 

med näringslivet 

Förslag till beslut 

Ett forum för näringslivsdialog bildas i enlighet med förslaget från 

näringslivsavdelningen. 

Sammanfattning av ärendet 

I den nyligen antagna näringslivsstrategin föreslås att kommunen ska bilda ett 

forum för dialog med kommunens näringsliv. Syftet är att uppnå ett nära 

samarbete med näringslivsaktörer i kommunen för att få en samsyn om bådas 

betydelse och roll i utvecklings- och näringslivsarbetet. 

Ärendet 

För de närmsta tre åren lyfter kommunfullmäktige tre prioriterade målområden 

kopplade till visionen; attraktivitet, kvalitet i verksamhet och service och 

integration. I arbetet med den nyligen fastlagda näringslivsstrategin föreslog 

näringslivsavdelning att som ett led i arbetet starta ett forum för samtal med 

näringslivet. 

Forumet ska vara en arena för samtal mellan kommunledningen och företrädare 

för det lokala näringslivet. Frågor av såväl långsiktig, strategisk karaktär som 

mer konkreta frågor av aktuell karaktär kan diskuteras. Det sker genom att 

företrädare från näringslivet bjuds in till samtal ett par gånger per år. Syftet är 

att skapa en god dialog mellan näringslivet och kommunen och vara ett forum 

där angelägna frågor kan lyftas. 

 Representanter från kommunens sida förslås vara kommunstyrelsens 

ordförande samt ytterligare två till tre politiska företrädare samt representanter 

från näringslivsavdelningen. Från näringslivet föreslås fem företagare med en 

bakgrund som ger en bred representation, både geografisk och utifrån bransch 

och storlek på företag. Inga representanter från näringslivet vidtalas förrän 

beslut om tillskapande är fattat. Näringslivsavdelningen återrapporterar 

deltagarna när representanterna är utsedda. 
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I god tid innan planerat möte skickar näringslivsavdelningen ut en inbjudan och 

deltagarna ges möjlighet att komma med förslag på frågor som de vill diskutera 

under mötet.  

Forumet ska vara ett rådgivande organ till kommunen där ledorden är 

samverkan och dialog. 

Suzanne Hällström 

Näringslivschef 
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§ 42 Dnr 00061-2018  

Beslut om att bilda ett näringslivsråd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Ärendet återremitteras för att syftet med samrådet med näringslivet ska 
tydliggöras och hur representationen från näringslivet ska utses.  

Sammanfattning av ärendet 
I den nyligen antagna näringslivsstrategin föreslås att kommunen ska bilda ett 
näringslivsråd/företagsråd. Syftet med rådet är att uppnå ett nära samarbete 
med näringslivsaktörer i kommunen för att få en samsyn om bådas betydelse 
och roll i utvecklings- och näringslivsarbetet. 

I dagsläget finns det ett kommunalt handikappråd och ett pensionärsråd som 
regleras i reglementen. Syftet med näringslivsrådet motiverar inte helt att 
samma formella struktur upprättas och samma administration skapas för 
näringslivsrådet. Detta behöver emellertid tydliggöras.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Ett näringlivsråd bildas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-08 

Skickas till 

Näringslivschef  
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Tillskapande av näringslivsråd 

Förslag till beslut 

Ett näringslivsråd bildas i enlighet med förslaget från näringslivsavdelningen. 

Sammanfattning av ärendet 

I den nyligen antagna näringslivsstrategin föreslås att kommunen ska bilda ett 

näringslivsråd/företagsråd. Syftet med rådet är att uppnå ett nära samarbete 

med näringslivsaktörer i kommunen för att få en samsyn om bådas betydelse 

och roll i utvecklings- och näringslivsarbetet. 

Ärendet 

För de närmsta tre åren lyfter kommunfullmäktige tre prioriterade målområden 

kopplade till visionen; attraktivitet, kvalitet i verksamhet och service och 

integration. I arbetet med den nyligen fastlagda näringslivsstrategin föreslog 

näringslivsavdelning att som ett led i arbetet att starta ett näringslivsråd. 

Rådet ska vara en arena för samtal mellan kommunledningen och företrädare 

för det lokala näringslivet. Det sker genom att företrädare från näringslivet 

bjuds in till samtal ett par gånger per år.  

Rådet ska skapa en god dialog mellan näringslivet och kommunen och vara ett 

forum där angelägna frågor kan lyftas för ett framgångsrikt och växande 

näringsliv. 

I rådet föreslås från kommunens sida kommunstyrelsens ordförande samt 

ytterligare två till tre politiska företrädare samt representanter från 

näringslivsavdelningen. Från näringslivet föreslås omkring fem företagare med 

en bakgrund som ger en bred representation, både geografisk och utifrån 

bransch. Näringslivsavdelningen ansvarar för kallelse, minnesanteckningar och 

övrig administration. 

I god tid innan planerat möte skickar kommunen ut en inbjudan och rådets 

deltagare ges möjlighet att komma med förslag på frågor som de vill diskutera 

under mötet. I rådet kan såväl långsiktiga frågor av strategisk karaktär som mer 

konkreta frågor av aktuell karaktär diskuteras.  
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Rådet ska vara ett rådgivande organ till kommunen där ledorden är samverkan 

och dialog. 

 

Suzanne Hällström 

Näringslivschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
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Reviderad kommunikationspolicy 

Förslag till beslut 

Reviderad kommunikationspolicy antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Den rådande kommunikationspolicyn har reviderats och kontrollerats. De 

ändringar som har gjorts har handlat om hur kommunens 

kommunikationsarbete ser ut idag. 

 

 

 

 

"[Skriv text här]" 

Pontus Bergentz 

Kommunikatör 
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Kommunikationspolicy  
för Degerfors kommun
Vår syn på kommunikation
Information och kommunikation är  en förutsättning  
för en fungerande demokrati 
Kommunmedlemmarna är den kommunala verksamhetens yttersta uppdragsgivare. Infor-
mation och kommunikation är en grundförutsättning för att Degerfors kommun ska kunna 
utveckla och stärka demokratin och för att kommunmedlemmarna ska kunna tillvarata sina 
demokratiska rättigheter. Ett kvalificerat och kontinuerligt informationsarbete skapar goda 
förutsättningar för ett allsidigt och livfullt åsiktsutbyte före beslut och ger goda möjligheter 
till insyn, delaktighet och påverkan i den kom-
munala verksamheten. 

Genom information skapas förutsättningar 
för kommunikation. Information är nödvändig 
för att kommunmedlemmarna ska kunna nyttja, 
påverka och utveckla kommunens verksamhet. 
Kommunens uppgift är också att inhämta infor-
mation om kommunmedlemmarnas behov och 
om hur de upplever kommunens tjänster. 

Kommunikation är inte bara tvåvägs utbyte 
av information. Kommunikation är engagemang 
och närvaro. Kommunikation är i första hand 
förmåga att lyssna och sätta sig in i andra män-
niskors situationer. 

Kommunikation är en strategisk fråga
Inom Degerfors kommun är informationsarbete 
en prioriterad uppgift. Detta innebär att såväl 
medarbetare som politiker alltid ska beakta 
informationsaspekten i sitt arbete. Kommunika-
tionens roll ska därför tydliggöras och integreras 
i den årliga verksamhetsplaneringen och finnas 
med i budget och årsredovisning. Detta innebär 
att kommunikationsarbete betraktas som en 
kvalificerad strategisk fråga på ledningsnivå. 

Tydlighet och närhet
Informationen ska ha en tydlig avsändare, som inte lämnar några tvivel om att det är Deger-
fors kommun som är avsändare eller ansvarar för informationen. Ett viktigt stöd i detta är 
kommunens grafiska profil. Det bör alltid framgå hur ytterligare information kan hittas och 
vem som är ansvarig för eller producent av informationen. 

Ett klart och begripligt språk är nödvändigt för att dialogen mellan beslutsfattare och med-
borgare ska fungera. Det är också en demokratisk rättighet att få begriplig information. Inom 
Degerfors kommun ska klarspråk eftersträvas.

Kommunen måste i alla aktiviteter som syftar till att skapa kommunikation utgå från mot-
tagarnas situation, kunskaper och attityder. Funktionshinder eller etnisk bakgrund får aldrig 
vara ett hinder för människor att ta del av kommunens information. 

Den elektroniska informationsteknikens fördelar ska tillvaratas i kommunens informa-
tionsarbete.

Informationen ska vara aktuell och ges i direkt anslutning till t.ex. beslut. Information bör 
ges i sitt sammanhang så att den bättre kan förstås. Kommunens informationsarbete ska syfta 

information (lat. informa´tio, av info´rmo ’utbilda’, 
’undervisa’, eg. ’ge form åt något’), generell beteck-
ning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 
kommunikation i olika former. En strikt gräns mellan 
information och kunskap är svår att dra. Information 
innebär att någon får kännedom om någonting (”blir 
informerad”). Den kan ses som en nödvändig, men 
ej tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen 
djupare insikt. Information kan uppfattas som en 
viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser. 
Termen syftar då på själva meddelandet, dvs. det 
innehåll som förmedlas. Ofta görs en skillnad mellan 
information som i princip har krav på sig att vara 
saklig eller objektiv, t.ex. nyhetsförmedling och kon-
sumentupplysning, och en subjektiv information som 
syftar till att övertala eller påverka, t.ex. propaganda 
och reklam. All information kan emellertid innebära 
någon form av påverkan på mottagaren, t.ex. ökad 
kunskap. Information kan därmed även uppfattas 
som resultatet av ett meddelande.

Sedd ur ett användarperspektiv kan information 
sägas uppstå först när ett meddelande tolkas av 
mottagaren, t.ex. när en följd av skrivna bokstäver 
uppfattas som en mening med en viss innebörd. 
Information är beroende av en mottagare - frågor om 
reception (tolkning och förståelse) och användning 
av ett meddelande kommer därmed i centrum.
 
kommunikation (lat. communica´tio ’ömsesidigt 
utbyte’, av commu´nico ’göra gemensamt’, ’låta få 
del i’, ’få del av’, ’meddela’, av commu´nis ’gemen-
sam’, ’allmän’, ’offentlig’), överföring av information 
mellan människor, djur, växter eller apparater (för 
det senare se datakommunikation). Kommunikation 
kräver dels ett språk eller en kod vari informationen 
uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informa-
tionen överförs.
Källa: Nationalecyklopedin
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till att vara proaktivt, vilket innebär att informera innan mottagaren upptäcker att denne har 
ett informationsbehov. 

Kommunikationsansvaret
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för kommunens informationsarbete. 

Kommunikationsansvaret i Degerfors kommun är delegerat. Det innebär att varje nämnd 
ansvarar för att ge information och kommunicera inom sitt verksamhetsområde. Ansvaret för 
informationsspridning till kommunens medarbetare samt till övriga berörda målgrupper såväl 
externt som internt har kommunikatören.

Styrande för kommunikationsarbetet är dels denna policy och dels riktlinjer för kommu-
nens övergripande information och kommunikation tillsammans med en kommunikations-
plan som varje nämnd tillsammans med kommunikatören ansvarar för att ta fram.

Nämnder och förvaltningar
- är ansvariga för kommunikation inom sina områden. De medarbetare inom förvaltningen 
som har verksamhetsansvar har också informationsansvar. Ytterst ansvarig för förvaltningens 
kommunikation är förvaltningschefen.

Varje chef
- har informationsansvar gentemot sina direkt underställda medarbetare. Varje medarbetare 
har rätt att få tillgång till den information som behövs för att kunna utföra sitt arbete.

Varje medarbetare
- har informationsansvar gentemot sin närmaste chef. Varje medarbetare har skyldighet att 
själv söka och ge information.

Vidare riktlinjer
Till denna policy finns ”Riktlinjer för kommunens övergripande information och kommuni-
kation” som mer detaljerat reglerar det operativa informationsarbetet.
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Reviderad policy för sociala medier 

Förslag till beslut 

Reviderad policy för sociala medier antas  

Sammanfattning av ärendet 

Den rådande policyn för sociala medier har reviderats och kontrollerats. De 

ändringar som har gjorts har handlat om hur kommunens 

kommunikationsarbete ser ut idag.   

 

 

 

 

 

 

Pontus Bergentz 

Kommunikatör 
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Strategi 
Den främsta kommunikationskanalen med medborgarna är webbplatsen degerfors.se. För att nå fler 
med vår kommunikation måste vi anpassa oss efter nya kommunikationsmönster och använda oss av 
fler kanaler, däribland sociala medier.  

Nyttan med sociala medier 

 Vi ska bevaka sociala medier för att få veta vad medborgarna säger om oss där.  

 Omvärldsbevakning 

 Snabb kanal för kriskommunikation 

 Stärka vårt varumärke och bygga relationer med olika målgrupper 

 Marknadsföra Degerfors kommun 

Syftet med kommunens närvaro i sociala medier 

 Nå fler målgrupper och därmed få större spridning av vårt budskap 

 Få fler kanaler där vi kan möta medborgarna 

 Bli mer tillgängliga 

 Målgruppsanpassa kommunikationen 
 
När vi använder sociala medier ska vi först analysera syfte med kommunikationen, målgruppen och 
budskapet. 
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Riktlinjer 

Vem får använda sociala medier för Degerfors kommun? 
Kommunstyrelseförvaltningen, genom kansli och informationsenheterna, har samordningsansvar för 
sociala medier samt huvudansvar för den redaktionella hanteringen av våra officiella platser.  
 
Förvaltningar och bolag kan fritt använda sociala medier utifrån syfte, målgrupp och typ av budskap. 
De ska i så fall godkännas av respektive förvaltnings- eller bolagsledning och kontaktuppgifter på 
ansvarig person ska meddelas informationsenheten. Förteckning över vilka externa webbplatser som 
myndigheten/förvaltningen är aktiv i ska finnas i berörd nämnd/bolags dokumenthanteringsplan för 
att underlätta sökandet av allmänna handlingar.  

Förhållningssätt för yrkesmässig användning 
Den som kommunicerar för kommunens räkning måste ha fått uppdraget av sin närmaste chef som 
ska förankra beslutet i förvaltnings- bolagsledningen. Tilltalet kan mycket väl vara personligt men det 
ska tydligt framgå att det är på kommunens uppdrag. Ansvarig för konton måste vara beredd på att 
sociala medier genererar inkommande handlingar och att det är mycket viktigt att meddelanden och 
inlägg bevakas och frågor som rör myndighetens verksamhet besvaras.  
 
Samtliga konton som läggs upp ska ha kommunen som tydlig avsändare. Detta visas genom att 
loggan infogas i bilden. Ansvarig för kontot väljer profil- och omslagsbild och infogar bannern. 
Bannern tillhandahålls av informationsenheten. Det ska också klart framgå vilken förvaltning eller 
dylikt som administrerar sidan.  

Förhållningssätt för privata konton 
På arbetstid får sociala medier som huvudregel endast användas i tjänsten. Privat användning är 
endast tillåten under raster.  
 
En anställd får aldrig publicera känslig information, foton eller uppgifter på sociala medier som kan 
bryta mot sekretess eller tystnadsplikt.  

Det är viktigt att vara tydlig med sin roll i sociala medier. På de platser man agerar som privatperson 
ska man vara tydlig med detta. Om en tjänsteman får en fråga på sin privata blogg eller sida som är av 
yrkesmässig karaktär ska tjänstemannen hänvisa personen till de yrkesmässiga kontaktvägarna.  

Öppna och avsluta ett konto 
Närmsta chef ska alltid tillfrågas och se till att det är förankrat i ledningen. Informationsenheten ska 
också alltid informeras Användarnamn och lösenord ska finnas tillgängliga för fler kollegor så att 
sidan inte blir inaktiv vid frånvaro.  
 
När ett konto avslutas måste även det förankras hos närmsta chef och informationsenheten 
informeras. Informationen ska även gå ut i den aktuella kanalen.  

Bemötande och tilltal 
I sociala medier använder vi en personlig samtalston som är något ledigare än när vi uttrycker oss i 
skrift i andra sammanhang.  

 Läsaren ska alltid tilltalas med ”du” 
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 Språket ska vara lättförståeligt 

 Vi ska alltid svara i en trevlig och positiv ton, även om ett inlägg är osympatiskt 

 Inlägg som bryter mot lagen, innehåller uppgifter som kränker enskildas personliga integritet 
eller är personangrepp ska vi ta bort och inte bemöta.  

 Om inlägg innehåller produktreklam ska vi ta bort dem och meddela personen i fråga 

Hantera synpunkter och kommentarer 
Den som är ansvarig för ett konto har fått i uppdrag att kommunicera i de sociala medierna för 
kommunens räkning. Det innebär att personen i fråga ansvarar för att hantera de kommentarer, svar 
och synpunkter som kommer in och hålla sidan aktiv och uppdaterad. En person ska utses som kan 
sköta kommunikationen vid kontoansvarigs frånvaro. Ansvaret innebär att: 
 
Besvara inkommande synpunkter som riktas till kommunen inom rekommenderad tid. 

 Vidarebefordra synpunkter eller frågor till handläggare som är bäst lämpade att svara 

 Ta bort inlägg som innehåller reklam, om det inte handlar om marknadsföring av offentliga 
evenemang.  

 Ta bort kommentarer och inlägg som strider mot gällande lagstiftning. Det gäller till exempel: 

- Förtal och personangrepp 

- Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier 

- Olovliga våldsskildringar eller pornografi 

- Uppmaningar till brott 

- Upphovsrättsligt skyddade material 

- Information som röjer sekretess 
 
Sociala medier ställer höga krav på snabbhet och närvaro och vi bör alltid kunna svara inom det 
närmast dygnet på vardagar. De olika kanalerna skiljer sig något hur snabbt man förväntar sig ett svar. 
Rekommenderade tidsintervaller är: 
Facebook och bloggar – inom en arbetsdag 
Twitter – inom fyra timmar vardagar 
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Redovisning av partistöd för 2017 

Förslag till beslut 
Redovisningen av partistöd för 2017 godkänns och resterande del av partistöd 
för 2018 betalas ut till samtliga partier som uppbär partistöd.    

Sammanfattning av ärendet 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i Kommunallagen 2 kap 
9 § första stycket. 

Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska gälla för 
perioden 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader 
efter räkenskapsårets utgång. Redovisningen kan exempelvis vara en 
övergripande redogörelse för vilka verksamheter, aktiviteter som genomförts i 
kommunen för partistödet eller verksamhetsredogörelse. 

Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren använt partistödet. Det innebär bl.a. att 
redovisningen bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har 
mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 

I redovisningen bör även framgå i vilken mån överföringar gjorts till delar av 
partiorganisationen utanför Degerfors kommun samt vilka motprestationer 
som erhållits.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-06-29 

Redovisning av partistöd för 2017 från Moderaterna 2018-03-16 

Redovisning av partistöd för 2017 från Miljöpartiet, 2018-04-23 

Redovisning av partistöd för 2017 från Socialdemokraterna, 2018-04-24 

Redovisning av partistöd för 2017 från Vänsterpartiet, 2018-05-14 

Redovisning av partistöd för 2017 från Sverigedemokraterna, 2018-05-18 

Redovisning av partistöd för 2017 från Centerpartiet, 2018-06-20 
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Redovisning av partistöd för 2017 från Kristdemokraterna, 2018-06-29     

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
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Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
I dagsläget finns det åtta obesvarade motioner och 14 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 
Förteckning av obesvarade motioner och medborgarförslag, 2018-08-09 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-08-10  
   

Susanna Göransdotter 
Kommunsekreterare 
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Obesvarade motioner och medborgarförslag 

Nummer Datum Avsändare Beskrivning Ansvarig/kommentar 

00163-2018  2018-08-03 Andersén Peter (SD) Motion: Införa ordningsvakter vid särskilt otrygga platser i kommunen Anmäls på fullmäktige 
27 augusti 

00139-2018  2018-06-18 Andersén Peter (SD) Motion: Ökad trygghet på Stora Vallaskolan Anmäls på fullmäktige 
27 augusti 

00130-2018  2018-06-11 Höijer Birgitta (C) Motion: Degerfors kommun inför porrfilter på samtliga datorer inom förskola/skola Servicenämnden 

00056-2018  2018-03-12 Höijer Birgitta (C) Motion: Äldreboende/Trygghetsboende i Åtorp Socialnämnden 

00042-2018  2018-02-25 Höijer Birgitta (C), 
Johansson Jan (KD) 

Motion: Marknadsföring av allmänhetens frågestund Kommunstyrelsen 

00016-2018  2018-01-23 Nordenhaag Björn (MP) Motion: Medborgardialog införs enligt SKLs modell i Degerfors kommun Kommunstyrelsen 

00230-2017  2017-11-07 Höijer Birgitta (C), 
Johansson Jan (KD) 

Motion: Möjliggör simundervisning för alla skolelever i årskurserna 3-6 KS AU i augusti 

00253-2016  2016-12-19 Johansson Jan (KD), 
Höijer Birgitta (C) 

Motion: Trafiksäkerhet för små och stora Kommunstyrelsen 

00159-2018  2018-07-27  Medborgarförslag: Behov av ny gatubelysning vid Letälvsvägens ände för att kunna 
använda de nya busshållplatserna (Lilla Världen) 

Anmäls på fullmäktige 
27 augusti 
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Nummer Datum Avsändare Beskrivning Ansvarig/kommentar 

00156-2018  2018-07-10  Medborgarförslag: Mata änderna vid Letälven samt Degernäs Camping Anmäls på fullmäktige 
27 augusti 

00155-2018  2018-07-10  Medborgarförslag: Skylt gångstigen till Högbergskärret även kallat Bäverdammen samt 
röjning av sly gångvägen 

Anmäls på fullmäktige 
27 augusti 

00136-2018  2018-06-18  Medborgarförslag: Införa rökförbud på alla kommunala badplatser Anmäls på fullmäktige 
27 augusti 

00135-2018  2018-06-18  Medborgarförslag: Tvål och schampo till skolduscharna Kultur- och 
utbildningsnämnden 

00131-2018  2018-06-11  Medborgarförslag: Säkerhetshöjande åtgärder avseende badflotten vid Degernäs 
Camping 

Servicenämnden 

00129-2018  2018-06-08  Medborgarförslag: Rusta upp och marknadsför badplatsen vid Degernäs Servicenämnden 

00126-2018  2018-05-30  Medborgarförslag: Idyllen behöver sin brygga  Servicenämnden 

00119-2018  2018-05-24  Medborgarförslag: Att gräset i lekparken Annedalsgatan 3 klipps regelbundet samt att det 
grova grus som plogats in i gräsmattan i vinter tas bort 

Servicenämnden 

00118-2018  2018-05-24  Medborgarförslag: Att den dåliga beläggningen på Annedalsgatan 1-9 byts ut omgående 
samt sopning av gatan då vegetationen växer sig allt längre ut i gatan 

Servicenämnden 

00115-2018  2018-05-21  Medborgarförslag: Cykel/gångväg på Kosia mellan Degerfors och Karlskoga KS AU i augusti 

00065-2018  2018-03-16  Medborgarförslag: Kräver att kommunen undersöker flytt av Vulkanmarken till 
Medborgargatan 

KS i augusti 

00039-2018  2018-02-23  Medborgarförslag: Flytta kvartersskylt Stora Valla från rondellen vid Herrgårdsgatan till 
korsningen Stora Vallavägen/Idrottsvägen 

Servicenämnden 

00246-2016  2016-12-06  Medborgarförslag: Utökad vändplatsyta på Björndalsgatan i Degerfors  KS i augusti 

 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 
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§ 40 Dnr 00116-2017  

Motion simundervisning 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit om att möjliggöra simundervisning för alla skolelever 
i årskurserna 3 – 6. Detta genom att kommunen erbjuder möjlighet att åka till 
badhuset under höstlovet. Kommunfullmäktige har ålagt kultur- och 
utbildningsnämnden att bereda ärendet.  

I motionen föreslås att kommunen dels ska erbjuda möjligheter för elever att 
åka till badhuset under höstlovet för att minimera missad lektionstid, dels att 
alla elever i åk 6 ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge för att få 
godkänt betyg i idrott och hälsa i årskurs 6. Utifrån Kvalitetsredovisningen för 
läsår 16/17 så var det 5 elever i årskurs 6 som ej erhöll godkänt betyg i ämnet 
idrott och hälsa pga att de saknade simkunskaper. Det är viktigt att alla elever 
lär sig simma och kan vistas vid och i vatten utifrån ett säkerhetsperspektiv. Att 
under höstlovet kunna åka till badhus för att ges möjlighet till extra undervis-
ning i simning vore bra. Enligt skollagen ska huvudmannen erbjuda lovskola för 
de elever som riskerar att inte nå målen i åk 8 och 9. Kultur- och utbildnings-
förvaltningen har tyvärr inte de resurser som krävs för att kunna anordna 
lovskola med simundervisning för elever redan i åk 6.  

Extra medel har erhållits för att redan i förskoleklassen kunna påbörja under-
visning i simning. Att så tidigt få grundläggande kunskaper är viktigt både 
utifrån en säkerhetsaspekt men också för att undvika att i ett senare skede ta tid 
i anspråk från andra ämnen genom resor till Karlskoga för att delta i extra 
simundervisning. Simundervisning i förskoleklassen har påbörjats men vissa 
problem finns då det är svårt att få tider i Strandbadet i Karlskoga. 

Degerfors kommun skulle kunna erbjuda eleverna kostnadsfri simskola under 
höstlovet och att den aktiviteten skulle hamna under föräldrarnas ansvar. Ett 
frågetecken är dock om det finns simskola att köpa/boka i våra grannkommu-
ners badhusanläggningar under denna period. Finansiering av detta skulle i så 
fall ligga utanför kultur- och utbildningsförvaltningens budget.  

Yrkanden 
Kim Bäckström (V) yrkar att motionen avslås.  

Reservation 
Ann Alvenfors (C) och Lars-Gunnar Hedenquist (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen      

Ank 2018-05-14 

Dnr KS 230-2017/3 
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Beslutsunderlag 
KUN § 22 2018-04-25 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-04-12 

Motion om simundervisning 2017-12-07                            

Skickas till 
Kommunstyrelsen  

 



 
 
 
 
 
 
Från: ann alvenfors 
Skickat: den 14 maj 2018 08:46 
Till: Skoladministration <skoladministration@degerfors.se> 
Ämne: Reservation.  
 
 
Jag vill reservera mej till förmån för centerpartiets motion. Jag tycker att motion om att 
använda tiden på loven till simundervisning för att minska frånvaron på ordinarie lektionstid 
ska antas. 
 
Ann Alvenfors 
Centerpartiet  
 

 

Degerfors kommun 

Kultur- och utbildningsnämnden       

Ankom 2018-04-14 
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 Kommunstyrelsen 
Degerfors kommun 

 

Svar på medborgarförslag: Cykel/gångväg på Kosiá 
mellan Degerfors och Karlskoga 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överensstämmer med de synpunkter kommunen lämnat i 
sitt yttrande över den regionala cykelplanen och medborgarförslaget anses 
därmed besvarat. Vägen är inte en kommunal väg, utan Trafikverket är 
väghållare.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren uppmanar Degerfors kommun att anlägga en gång- och 
cykelväg på Kosiá mellan Degerfors och Karlskoga. I medborgarförslaget 
nämns flera argument för en GC-väg på sträckan, bland annat säkrare 
förhållanden gång- och cykeltrafikanter längs en väg med omfattande trafik av 
tunga fordon. Någon alternativ väg som inte är lika hårt trafikerad finns inte.  

Kommunerna i länet har tidigare haft möjlighet att yttra sig över förlaget till 
Regional cykelplan för Örebro län, 2014-2025. Den regionala cykelplanen är ett 
strategiskt dokument som utgör stöd för länsplanen för transportinfrastruktur, 
där 108 miljoner kronor avsätts till investeringar i cykelvägnätet under 2014 – 
2025. En kommun konkurrerar med länets andra kommuner om vilken ordning 
objekten ska prioriteras, därefter är det Regionstyrelsen som fattar själva 
genomförandebeslutet.  

Degerfors och Karlskoga kommuner har i sina respektive remisssvar framhållit 
att byggandet av GC-väg längs väg 555 på Kosia, mellan Dammängsvägen och 
Degerfors, ska ha högsta prioritet. De argument kommunerna anför för detta 
överensstämmer med de argument författaren till medborgarförslaget lyfter 
fram. För kommunerna har dessutom kravet på en GC-väg längs sträckan 
förstärkts i och med Länstrafikens nya trafikeringsbeslut, som inneburit en 
busslinje med fler turer på sträckan och att skolbarn hänvisas till linjetrafiken. 
För att säkra trygga anslutningar för skolbarnen, mellan bostad och hållplats, 
krävs en separat GC-väg längs den hårt trafikerade vägen.  

Kommunstyrelsen har genom kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remissvar: Regional cykelplan för Region Örebro län, 2015-05-15 lämnat 
synpunkter på förslaget till regional cykelplan. Medborgarförslaget ger stöd för 
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kommuns uppfattning att GC-väg längs väg 555 på sträckan Dammängsvägen – 
Degerfors ska ha högsta prioritet.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2018-05-21 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-07-04  
   

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen 

Mårten Persson 
Miljö- och samhällsbyggnadschef 
 






