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Plats och tid C-salen, Folkets hus, måndagen den 13 augusti 2018 kl 13:00 – 14:00 

Beslutande Ledamöter 

Peter Pedersen (V), Ordförande 
Anita Bohlin-Neuman (V), 1:e vice ordförande 
Gertowe Thörnros (V) 
Jan Ask (V) 
Anneli Mylly (V) 
Kim Bäckström (V) 
Muris Beslagic (S) 
Örjan Samuelsson (S) 
Carina Sätterman (S) 
Patrik Renberg (S) 
Birgitta Höijer (C) 

 Insynsplatser 

Björn Nordenhaag (MP) 
Peter Andersén (SD) 
Björn Berglund (M) 
 

Övriga närvarande Susanna Göransdotter, kommunsekreterare 
Timmie Falk, kommunikatör 
Kent Gustafsson (S) 

Justerare Muris Beslagic 

Justeringens plats och tid Tisdagen, 2018-08-14 på kansliavdelningen 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 132-143 
 Susanna Göransdotter  

 Ordförande 

  

 Peter Pedersen  

 Justerare 

  

 Muris Beslagic  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-08-13 

Datum då anslaget sätts upp 2018-08-14 Datum då anslaget tas ned 2018-09-05 

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen 
 

Underskrift 

  

 Susanna Göransdotter  
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§ 132   

Fastställande av föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar eller tillägg.      
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§ 133 Dnr 15931  

Information inför lokalpolitisk debatt i fullmäktige  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar Jan Ask (V), ordförande i kommunfullmäktige, för 
informationen.      

Sammanfattning av ärendet 
Den 27 augusti ska det vara en lokalpolitisk debatt i kommunfullmäktige. 
Fullmäktiges ordförande informerade om upplägg och utförande.      
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§ 134 Dnr 15930  

Information inför valet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar Susanna Göransdotter, kommunsekreterare, för 
informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Inför valet den 9 september får partierna bland annat information om vad som 
gäller angående affischering, kampanjande, säkerhet och valsedelutdelning.  
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§ 135 Dnr 00123-2018  

Finansiering av nytt intranät för Degerfors kommun 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 100/2018-06-11 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-28  

Skickas till 
Kommunchef 

Kommunikatör  
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§ 136 Dnr 00069-2018  

Tillämpningsföreskrifter OPF-KL (omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Tillämpningsföreskrifter för OPF-KL antas.   

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

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 101/2018-06-11 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-06-04 

Tillämpningsföreskrifter OPF-KL, 2018-06-04     
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§ 137 Dnr 00107-2018  

Revidering av kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av ny kommunallag 

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2018-06-11 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-06-01 

Förslag på reglemente för kommunstyrelsen, 2018-06-01  
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§ 138 Dnr 00124-2018  

Revidering av kommunstyrelsens 
delegeringsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslaget till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen antas.  

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2018-06-11 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-29  

Skickas till 
Kommunsekreterare 
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§ 139 Dnr 00065-2018  

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

Kommunstyrelsens beslut 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107/2018-06-11 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-24  

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

Medborgarförslag, 2018-03-16 

Skickas till 

Förslagsställaren 

Näringslivschef  
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§ 140 Dnr 00246-2016  

Svar på medborgarförslag: Utökad vändplatsyta på 
Björndalsgatan i Degerfors  

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås.  

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

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

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 106/2018/06-11 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-05-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2018-05-21 

Medborgarförslag, 2016-12-06 

Skickas till 
Förslagsställaren  
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§ 141 Dnr 00022-2018  

Delegeringsbeslut 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av fattade delegeringsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Nr Beskrivning Funktion 

29-2018 KS AU § 105 2018-06-11 Lokal trafikföreskrift 
antas och gäller från 2018-10-01 med hastighet 
på Mor Marias gata 30km/h 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

30-2018 Delegationsbeslut Detaljplan för del av 
Degernäs 1:3 nytt vattenverk samråd 

Kommunstyrelsens 
vice ordförande 

31-2018 Delegationsbeslut Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge samråd 

Kommunstyrelsens 
vice ordförande 

32-2018 Delegeringsbeslut om att remissen ska 
besvaras på tjänstemannanivå 

Kommunchef 

33-2018 Delegeringsbeslut omsättning av lån 88504 Ekonomichef 

34-2018 Delegeringsbeslut avslag på ansökan om 
bidrag från Örebro Läns 
nämndemannaförening 

Ekonomichef 

35-2018 Delegeringsbeslut avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling  

Registrator 

36-2018 Delegeringsbeslut avslag på begäran om 
utlämnande av handling 

Registrator 

37-2018 Delegeringsbeslut avslag på begäran om 
utlämnande av en handling 

Registrator 

38-2018 Delegeringsbeslut parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

Trafikingenjör 

39-2018 Delegeringsbeslut yttrande över ansökan om 
tillstånd enligt ordningslagen Folkets Park 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

40-2018 Delegeringsbeslut yttrande över ansökan om 
tillstånd enligt ordningslagen 
jordgubbsförsäljning 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

41-2018 Delegeringsbeslut yttrande över ansökan om 
tillstånd enligt ordningslagen Vulkanmarken 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

42-2018 Delegeringsbeslut yttrande över ansökan om 
tillstånd enligt ordningslagen 
Sverigedemokraterna 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

43-2018 Delegeringsbeslut yttrande över ansökan om 
tillstånd enligt ordningslagen SSU Möckeln 

Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör 

44-2018 Delegeringsbeslut tillfällig avstängning i 
samband med Vulkamarken 

Trafikingenjör 

45-2018 Delegeringsbeslut tillfällig avstängning i 
samband med Åtorpsmarken 

Trafikingenjör 
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46-2018 Delegeringsbeslut undertecknande av 
prolongering av ramavtalsupphandling 
"Omvårdnadshjälpmedel" 

Upphandlings- och 
säkerhetssamordnare 

47-2018 Delegeringsbeslut undertecknande av 
ramavtalsupphandling "Storköksinnovationer i 
Alingsås AB" 

Upphandlings- och 
säkerhetssamordnare 

48-2018 Delegeringsbeslut undertecknande av 
ramavtalsupphandling "HVB-platser för barn 
och unga" 

Upphandlings- och 
säkerhetssamordnare 
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§ 142 Dnr 2088  

Handlingar och rapporter för kännedom 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Nr Rapport – handling  

30 Protokoll Degerfors Energi AB 2018-05-25 

31 Ekonomisk månadsuppföljning gymnasienämnden januari – april 

32 Protokoll Degerfors Energi AB 2018-06-07 

33 SKL beslut om förbundsavgift 2019 

34 Degerfors Energi AB har för avsikt att arbeta med internkontroll 2019 

35 SKL cirkulär 18:22 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019 

36 Ekonomirapporten maj 2018 SKL 

37 Protokoll Degerforsbolagen AB 2018-06-14 

38 SKL cirkulär 18:21 Överenskommelse om vissa ändringar i AB 

39 SKL cirkulär 18:26 Ny förvaltningslag 

40 En vädjan om att tänka om ang. papperslösas barns rätt till skolgång i 
Degerfors kommun 
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§ 143 Dnr 2423  

Kurser och konferenser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kurs/konferens Arrangör Datum och plats 

Bygg för Sverige  Länsstyrelsen  24 oktober 2018 
Örebro 

Förhandsinbjudan till Folkhälsokonferens 
2018 

Folkhälsonämnden 26 oktober 2018 
Karlskoga 

Kommunverkstad om bostadsförsörjning i 
praktiken  

SKL  6 september och 7 
november Karlstad 

Kunskap 2018  Räddsam Kronoberg  16 oktober Växjö 

Trygghetsdag 2018  SKL  27 september 
Stockholm 

      

 

 


