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Datum 

2018-05-09 

 

  

Servicenämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 17 maj 2018 kl. 14:30 i Folkets 
hus, Svartå för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av dagordning och val av justerare 
Dnr 828  

  

2.  Information från facklig samverkan 
Dnr 829  

  

3.  Bokslut 2017, information slutliga resultatet 
sammanställt 
Dnr 00005-2018  

  

4.  Månadsuppföljning  
Dnr 00004-2018  

  

5.  Budget 2019, svar på preliminära drift- och 
investeringsramar 
Dnr 00007-2018  

  

6.  Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) 
Dnr 00017-2018  

  

7.  Internkontrollplan 2018 
Dnr 00064-2017  

  

8.  Medborgarförslag Byt omedelbart ut felaktig skylt till 
Mor Marias gata 
Dnr 00031-2018  

  

9.  Medborgarförslag: Anlägg en ny idrottshall med 
fullstor plan för inomhussporter i Degerfors tätort 
Dnr 00073-2017  

  

10.  Delegeringsbeslut 2018 
Dnr 00003-2018  

  

11.  Beslutsuppföljning för möten februari 2017 till april 
2018 
Dnr 00030-2018  

  

12.  Rapporter och meddelanden för kännedom bla 
Miljörapport återvinningscentralen  
Dnr 580  

  

13.  Kurser och konferenser 
Dnr 2353  
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Per-Olow Linder 
ordförande 

Mirja Hakkarainen 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 
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Servicenämnden 
Servicenämndens verksamhet omfattar teknisk verksamhet och 

olika former av serviceverksamhet i kommunen.  

Verksamheten är fördelad på skattekollektiv respektive 

avgiftskollektiv för vatten och avlopp (VA) och renhållning.  

Skattekollektivet omfattar underhåll av gator och vägar, park- 

och grönområden, fritidsanläggningar, vaktmästeri, verkstad 

och fordonspark, IT och telefoni samt administration av 

kommunens fastigheter. Kommunala handikapprådet (KHR) är 

underordnad servicenämnden och servicenämndens ordförande 

ska också vara ordförande i KHR 

Verksamheterna inom avgiftskollektiven finansieras fullt ut med 

abonnentavgifter.  

Ordförande:   Per-Olow Linder 
Förvaltningschef: Anders Luthman 

Skattekollektivet 

Årets verksamhet 
Under året har nya toppbeläggningar och reparationer utförts på gator – och cykelvägar enligt 

plan. Återställning efter fibergrävningar på 5 områden har krävt mycket resurser.   

Lekplatsen i Kanadaskogen har byggts ut och lekmaterial på de kommunala lekplatserna har 

byts ut i större omfattning under året. Parkavdelningen har varit behjälplig vid våra förskolor 

med inköp och montering av lekutrustning. Arbetet med att förbättra trafiksituationen vid Stora 

Vallaskolan har slutförts och en multisportanläggning har anlagts. En ny matta har lagts i 

bollhallen och den gamla mattan används utomhus på den gamla rinken som konstgräsplan. 

Vid Stora Valla idrottsplats har staket har anordnats enlig fotbollsförbundets krav på ”säker 

arena.” B-planen har fått ny dränering och kvaliteten på alla gräsplaner är nu god.  

Ett föreningsråd bildades och tre möten hölls under året. Kraven på mer träningstider från 

innebandyklubben och volleybollklubben har upptagit mycket tid och resurser under året.  

Servicenämndens måluppfyllelse 
Servicenämnden har med utgångspunkt i Degerfors kommuns vision ”En lättbodd kommun 

med goda och hållbara livsvillkor” upprättat övergripande mål för verksamheterna.  

 Servicenämnden ska eftersträva att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att ekonomin är i balans.  

Servicenämnden redovisar ett överskott för 2017 och målet är uppnått. 

 En bra renhållning erbjuds inom de lagar och regler som gäller för kommunal verksamhet. Målet är att 

kunna erbjuda alla hushåll differentierad renhållning med utbyggd källsortering samt verka för en ökad 

reduktion av avfall och en ökad återvinning av emballage och förpackningar. 
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Under året har återvinningsplanen byggts ut vilket underlättar för avlämning och en ny 

komprimator har inköpts för att öka återvinningen av wellpapp. Målet delvis uppnått. 

 Det levereras ett vatten med hög kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning. Målet är att med god 

leveranssäkerhet förse kommunens abonnenter med vatten av god kvalitet. 

Kommunen levererar vatten enligt kommunfullmäktiges mål om god miljö, målet uppnått. 

 Avloppsvattnet tas om hand på ett miljöriktigt sätt och enligt gällande direktiv och lagar. Målet ska 

uppnås genom en fortsatt VA-sanering, utbyggnad av ledningsnätet och förnyelse av VA-verk samt 

pumpstationer. 

Det är fortsatt för höga halter av metaller i slam vilket medför att målet är delvis uppfyllt.  

 Trafikanter ska erbjudas en säker trafikmiljö på väl framkomliga vägar med god standard. En god 

belysningsstandard ska upprätthållas med hänsyn till trafiksäkerhet och personlig säkerhet. En fortsatt 

satsning på förbättrad kvalitet på beläggningar av gator och vägar ska eftersträvas. 

Snöröjning och halkbekämpning har skett efter nämndens uppsatta kvalitetsmål. Inga 

skadestånd har betalts ut under 2017. Målet är uppnått för 2017. 

 En säker och stimulerande miljö erbjuds alla barn och ungdomar. Attraktiva parker, grönområden och 

rekreationsområden ska bevaras och utvecklas i kommunens alla tätorter. Verksamheten ska präglas 

av en ekologisk grundsyn för såväl planteringar som grönytor. 

På grund av att utemiljön på kommunens allmänna platser, skolor och förskolor har varit 
eftersatta under många år uppnås målet delvis. 

 Kommunkoncernens verksamheter ska erbjudas kvalificerad service och support med en stabil och säker 

IT-miljö och korta svarstider och med ett minimum av störningar till en lägsta möjlig kostnad. 

SLA-klassificeringen under året har genomförts utifrån bemannings- och tekniska 
förutsättningar. Samtliga kommunala verksamheter är kopplade till fibernät. Telefonin uppfyller 
kravet på att svaret på att svara på 80 % av samtalen inom 1 minut. Målet anses delvis uppfyllt. 
 

 Servicenämnden ska aktivt medverka till att outhyrda lokaler som kommunens verksamheter ej har 

behov av minskar i omfattning. 

Inga outhyrda lokaler har tillkommit under året, målet är uppnått. 

 Verksamheterna inom utbildnings-/kulturområdet och särskilt boende ska erbjudas god service genom 

vaktmästeriet. 

Servicedesk för arbetsorder och felanmälan har införts (1870 ärenden under året). Skyddsronder 
har genomförts och avstämningsmöten med berörda enheter har skett. Målet är uppfyllt. 
 

 Nämnden ska verka för att personalen tillförsäkras ett gott arbetsgivarskap ur ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv samt verka för en god arbetsmiljö 

Ingen medarbetarundersökning är genomförd under året. Förvaltningen har låga sjuktal i 
förhållande till kommunen totalt. Målet är uppnått. 
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Årets resultat 
Servicenämndens skattekollektiv redovisar ett överskott på för 2017. Överskottet beror på 

försäljningsintäkter för såld tomtmark samt den extra driftbudgeten på 300 tkr för rivning av 

Hyttpipan. Ingen rivning har genomförts under året då rivningsbeslutet överklagades. 

(tkr) Redovisning 2017 Årsbudget 2017  +/- 

Servicechef -145,0 -62,0 83,0 

Politisk verksamhet 165,8 172,0 6,2 

Telefoni 1 274,2 1 393,0 118,8 

Förvaltningsfastigheter 3 583,8 4 511,8 928,1 

IT 6 085,2 6 115,3 30,1 

Driftavdelning 8 401,3 7 708,7 -692,6 

Fordonsverksamhet 273,5 332,9 59,5 

Trädgårdsmästare 3 323,9 3 393,8 69,9 

Vaktmästeri 3 655,3 3 191,5 -463,8 

Stora Valla IP 3 755,2 3 319,8 -435,4 

Fritidsanläggningar 2 623,0 3 238,7 615,7 

Totalt 32 996,2 33 315,7 319,5 

 

Investeringar  
Servicenämndens investeringsbudget 2017 uppgår till totalt 28 mkr, varav 8,4 mkr avser 

skattekollektivet och 19,6 mkr avgiftskollektivet. Investeringsbudgeten inkluderar överförda 

medel för de investeringsprojekt som inte färdigställdes under 2016, totalt 13,2 mkr varav 298 

tkr avser skattekollektivet och resterande 12,9 mkr avgiftskollektivet.  

 

Investeringar (tkr) 
Redovisning 

2017 
Årsbudget 2017  +/- 

Överförs 
till 2018 

Ospecificerade investeringar 150,7 150,0 -0,7  

Gatubelysning 76,1 75,0 -1,1  

Mark 30,0 0,0 -30,0  

Kanada ny väg 324,8 875,0 550,2 550,2 

Lekplatser 234,0 200,0 -34,0  

IT-Investeringar 313,9 400,0 86,1  

Fastigheter 1 677,6 1 500,0 -177,6  

Kanada gatubelysning 5,3 75,0 69,7 69,7 

Kanada tennisbana 0,0 50,0 50,0 50,0 

Kanada/Stora Valla området 140,0 137,9 -2,1  

Dränering Folkets hus 0,0 1 500,0 1 500,0 1 420,0 

Konstgräs Stora Halla 1 001,9 1 000,0 -1,9  

Stora Valla IP 751,0 750,0 -1,0  
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Golv Stora Halla 542,0 542,0 0,0  

Ny gatuöverbyggnad 2 494,9 2 500,0 5,1  

Krisledningslokaler 339,8 350,0 10,2  

Hiss Stora Vallahallen 563,6 160,0 -403,6  

Totalt 8 645,4 10 264,9 1 619,5 2 089,9 

 

Investeringar på fastigheter har genomförts, bland annat låssystem på Strömtorpsskolan, 

badrum på Degernäs herrgård och byte av tak på Nämndhuset. Inköp av mark har gjorts vid 

Ramshöjden i anslutning till naturområdet. 

Efter en översyn av investeringsbehoven på hela fritidsområdet finns det i långtidsplanen för 

investeringar 750 tkr årligen att fördela mellan kommunens fritidsanläggningar. Bland annat har 

dränering av B-planen vid Stora Valla idrottsplats och golv till Stora Halla är genomförts. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september(§ 68, 169-2017) om ett investeringsbidrag för 

en nybyggnation av kommunal väg med belysning vid Kanadaskogen. Investeringen får uppgå 

till maximalt 1 mkr. Arbetet har påbörjats och kommer att färdigställas under 2018. 

Framtiden 
För att kommunen ska kunna utveckla och satsa på fritidsverksamheten behöver budgeten ses 

över för framtida behov. 

Inför 2018 har servicenämnden en budget i balans, men det är fortsatt eftersatt underhåll på 

fastighetssidan, gator och vägar samt lekplatser. Fastighetsområdet är ett osäkert område 

eftersom eventuella vakanser som uppstår direkt drabbar serviceförvaltningen. Om inga 

förändringar sker på fastighetsområdet så är budgeten lagd inom ram. 

Det jobbas fortsatt med att byta ut sommarblommor mot perenner, fortsatt upprustning av 

vägar, fortsatt upprustning av lekplatser.  

Investeringar har gjorts inom IT för att kunna fortsätta utveckla IT-systemen i kommunen. 

System, datorer, läsplattor och smarta telefoner har utökats vilket gör att it- avdelningen idag är 

underbemannade. Ett förslag finns att alla inköp av datorer ska administreras av IT-avdelningen 

för att få en bättre kvalitet i verksamheterna. Felanmälan åt Degerfors Byggen sköt numera av 

personalen i växeln. 

Även de underhållsplaner som kommer att färdigställas på fritidssidan kan komma att medföra 

högre initiala kostnader, under 2018 kommer samtliga föreningsavtal att ses över. Förslag om en 

utökning med flera omklädningsrum och en ny sporthall kommer att kostnadsberäknas 

eftersom det finns ett stort behov. 
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Avgiftskollektiv – Vatten och avloppsverksamheten  

Årets verksamhet 
Alla etapper vid Västra Möckelnstranden har 

färdigställts och ett antal abonnenter har anslutits. 

Arbetet vid Kil och Mellangatan är delvis 

färdigställt. För att klara framtida vattenförsörjning i 

Degerfors pågår en utredning om ny anläggning vid 

Degerfors vattenverk.    

Årets resultat 

Vatten- och avloppsverksamheten är åtskild från 

kommunens skattefinansierade verksamhet vilket medför att resultatet ska dokumenteras och 

regleras inom VA-verksamhetens resultatutjämningsfond.  

Vatten- och avloppsverksamheten hade vid årets början ett budgeterat underskott på 300 tkr.  

Årets resultat, ett överskott på 247,1 tkr, regleras inom resultatutjämningsfonden. 

Vatten och avloppsverksamhet (tkr) Redovisning 2016 Redovisning 2017 

Administration 12 167,1 12 034,0 

Produktion Vatten -1 600,6 -1 744,0 

Avlopp Reningsverk -2 977,2 -2 806,7 

Distribution VA -9 121,2 -7 236,2 

Totalt -1 531,9 247,1 

Investeringar 

För de investeringar som pågick över årsskiftet 2016/2017 har 10,1 mkr förts över till 2017 års 

investeringsbudget.  

Investering 

Redovisning 
2017 

Årsbudget 
2017 

 +/- Överförs till 
2018 

Blåsmaskin reningsverk 300 300   

Degerfors vattenverk 234 12 347 12 112 12 112 

Relining spillvattenledning 589 1 000 411  

Skärblackavägen sanering VA 754 700 -54  

Utbyte VA-ledningar 1 891 2 500 609  

Totalt 3 768 16 846,5 13 079 12 112 

Utredning om nytt vattenverk är klar och en första kostnadskalkyl uppgår till 40-45 mkr. Den 

totala investeringsbudgeten för vattenverket uppgår till 12,3 mkr där 12,1 mkr föreslås föras 

över till 2018. Resterande investeringsbehov kommer tas upp som ett tilläggsanslag i 

kommunfullmäktige. De ökade kostnaderna kapitaltjänstkostnader för nybyggnation av 

vattenverk i Degerfors kommer att medföra en höjd taxa under 2018-2019. Nämnden har 

föreslagit kommunfullmäktige att 12,1 mkr som inte förbrukats flyttas över till 2018. 
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Investeringar på ledningsnätet har medfört att Naverviken blivit ansluten till kommunalt avlopp, 
Skärblackavägen har fått nya vatten och avloppsledningar och Kilgatan är färdigställd. 

Framtiden 
Avloppsnätet kommer att byggas ut på Ängebäcksområdet 20 fastigheter kommer att anslutas.  

Projekteringen för nytt vattenverk i Degerfors pågår. Under 2018 kommer ovidkommande 

vatten i våra reningsverk och läckage på vattenledningsnätet att vara prioriterade åtgärder. 

Under 2018 kommer taxorna för vatten- och avlopp att ses över. En höjning för täcka de ökade 

kostnaderna för verksamheten kan bli aktuellt från 2018. 
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Avgiftskollektiv – Renhållningsverksamhet  

Årets verksamhet 
Det nya renhållningsfordonet levererades under våren. 
Återvinningsplanen har byggts ut under året vilket underlättar 
för avlämning. Återvinningstationerna vid Folkets Park och 
Strömtorp har renoverats. Ny komprimator har köpts in för 
att öka återvinningen av wellpapp. 

Årets resultat 
Renhållningsverksamheten är åtskild från kommunens 

skattefinansierade verksamhet vilket medför att resultatet ska dokumenteras och regleras inom 

renhållningsverksamhetens resultatutjämningsfond.  

Årets resultat, -614,3 tkr, regleras inom resultatutjämningsfonden. 

Renhållningsverksamhet (tkr) Redovisning 2016 Redovisning 2017 

Administration -7 477,9 -7 002,7 

Fordon 1 729,7 925,2 

Hushållsavfall 3 286,6 3 978,1 

Återvinning 2 489,2 2 713,7 

Totaler 27,6 614,3 

Investeringar 
Nytt renhållningsfordon levererades under våren. 

Investering 

Redovisning 
2017 

Årsbudget 
2017 

 +/- Överförs till 
2018 

Renhållningsfordon 2 257,1 2 258,0 0,9  

Totalt 2 257,1 2 258,0 0,9 12 112 

 

Framtiden 
Under 2018 kommer utsortering av möbler och planglas att utvecklas. 

Andra insamlingsformer kommer att utredas vilket kan leda till att den gamla renhållningsbilen 

kommer att nyttjas under några år framöver.  

En revidering av renhållningsföreskrifter och avfallsplan ska färdigställas under 2018.  
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Resultat- och balansräkning VA verksamheten 
 

RESULTATRÄKNING (tkr) 2016 2017 

    

Verksamhetens intäkter 18 721 18 602 

Verksamhetens kostnader -13 807 -12 166 

Avskrivningar -4 279 -4 536 

    

Verksamhetens nettokostnader 635 1 900 

    

Finansiella poster -2 167 -1 653 

    

Årets resultat -1 532 247 

    

BALANSRÄKNING (tkr) 2016 2017 

    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och anläggningar 86 484 86 555 

Inventarier 38 20 

Årets investeringar 5 185 3 777 

Summa anläggningstillgångar 91 707 90 352 

    

Omsättningstillgångar    

Kundfordringar 3 162 2 284 

Fordran på skattekollektivet 1 566 1 813 

Summa omsättningstillgångar 4 728 4 097 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 96 435 94 449 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital 1 566 1 813 

- därav årets resultat -1 532 247 

    

Skulder    

Skuld för anslutningsavgifter 5 394 5 115 

Långfristiga skulder tillgångar 82 593 82 593 

Långfristiga skulder årets investeringar 5 185 3 777 

Korta skulder, leverantörer, moms, pension etcetera *) 1 697 1 150 

Summa skulder  94 869 92 635 

    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

96 435 94 448 

*) Avräkning mot kommunen, schablon   
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 Servicenämnden 

 

Ekonomisk månadsuppföljning 2018 

Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner den ekonomiska rapporten för januari-april 2018  

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden årsprognos för skattekollektivet är ett nollresultat. För 
avgiftskollektivet prognostiserar renhållningsverksamheten ett nollresultat och 
för vatten- och avloppsverksamheten finns ett budgeterat underskott vid årets 
början. Beroende på vilka investeringar som genomförs under året samt 
förslaget till ökad Va-taxa från halvårsskiftet 2018 kan komma att påverka 
årsprognosen. 

En första kostnadskalkyl för nybyggnation av vattenverk i Degerfors har 
lämnats på drygt 40 mkr. Nybyggnationen kommer att medföra att en ökning 
av Va-taxan blir nödvändig under 2019. 

Årets investeringsbudget för 2018 uppgår till 7,2 mkr för skattekollektivet och 7 
mkr för avgiftskollektivet. Kommunfullmäktige beslutade att föra över totalt 
14,2 mkr för de investeringsprojekt som inte färdigställdes under 2017 till 2018 
varav 2,1 mkr avser skattekollektivet och 12,1 mkr avser avgiftskollektivets 
nybyggnation av Degerfors vattenverk. Nämndens totala investeringsbudget 
inklusive ombudgeteringar uppgår till 28,4 mkr varav 1,5 mkr är förbrukat (5 
%).  

Personalkostnaderna för januari-april uppgår till 33,3 % av budget vilket är 
något högt i förhållande till budget. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå 
(4,72 %) i förhållande till kommunen totalt (7,74 %).   

Ärendet 

Driftskostnader 

Nämndverksamhet 
Kostnaderna för servicenämndens och handikapprådets verksamhet upp går till 
28,5 % av budget. Budgeten utgörs främst av arvodeskostnader för den 
politiska verksamheten (80 %). 
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Driftenheten 
Vinter- och barmarksunderhållet har varit intensivt de första månaderna på året 
med snöfall och halkbekämpning. Fortsätter det på samma vis kan det leda till 
kostnader över budget vid årets slut. Vinterns klimat har även medfört större 
slitage och skador, så kallade potthål, på de kommunala vägarna som måste 
repareras 

IT-enheten 
Med anledning av ökad service för E-tjänster kommer kostnaderna för E-
signering och EID att medföra ökade kostnader för kommunen. Pris för 
tjänsterna ligger idag på 0,29 kr/inloggning och 1,47 kr/underskrift. 

IT-enheten kommer, som ett led i rutiner kring arbetet med GDPR, att köpa in 
ett system för logghantering. Systemet sammanställer all logghantering på ett 
översiktligt sätt. Årskostnaden beräknas till 60 tkr och tillkommande 
konsultkostnader i samband med införandet. 

Servicenämnden har fått godkänt från kommunstyrelsen om den begärda 
utökningen av ytterligare en tjänst på IT-enheten. Med anledning av den ökade 
arbetsbelastningen kommer en nyrekrytering att ske under våren. 

Fritidsenheten 
Ingen fakturering för hallhyror har skett under året på grund av ekonomi- och 
bokningssystemsbyten. Detta beräknas vara åtgärdat innan halvårsskiftet. 

På grund av den kalla vintern samt beslut om tidigarelägga uppstart av 
konstgräset 3 veckor vid Stora Valla IP är både el- och fjärrvärmekostnaderna 
högre än normalt.  

Fritidsenheten har stöttat föreningar med inköp av material till deras 
verksamheter och då inte bara fotbollsföreningar. Behoven har tagits upp på de 
kvartalsvisa föreningsråden kommunen har tillsammans med föreningarna.  

Kostnader för städ av fritidslokaler kan komma att bli dyrare än budgeterat, en 
översyn av fördelningen i lokalerna kommer att göras under året. 

Vatten- och avloppsverksamhet 
Vatten- och avloppsverksamheten hade vid årets början ett budgeterat 
underskott på 1 mkr vilket kommer att regleras inom resultatfonden. För att 
klara de ökade kostnaderna kommer Va-taxan att ses över under våren. 
Intäkterna för anslutningsavgifter vid Västra Möckelnstranden under 2015-2016 
är periodiserade och beräknas uppgå till 280 tkr per år. 

Arbetet med vattenmätarbyten är försenat och extern personal kommer hyras in 
under året för att komma i fas med upprättad planering. 

På grund av haveri har en ny pump införskaffats inom verksamheten 
pumpstationer för avlopp. Kostnaden uppgick till 57 tkr och det kan medföra 
ett eventuellt underskott för verksamheten vid årets slut. 

I början av juni kommer en ny drifttekniker börja och detta kommer medföra 
lite uppstartskostnader.  

Renhållningsverksamhet 
Renhållningsverksamhetens prognos är ett nollresultat. Budgeterat finns ett 
mindre överskott, vilket kommer att bekosta utbyggnad och avgränsning, staket 
och grind vid renhållningsplanen. Om kostnaden uppgår till mer än offererat 
kommer eventuellt underskott regleras inom kollektivets resultatfond.  
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Investeringar 

Årets investeringsbudget för 2018 uppgår till 7,2 mkr för skattekollektivet och 7 
mkr för avgiftskollektivet. Kommunfullmäktige beslutade att föra över totalt 
14,2 mkr för de investeringsprojekt som inte färdigställdes under 2017 till 2018 
varav 2,1 mkr avser skattekollektivet och 12,1 mkr avser avgiftskollektivets 
nybyggnation av Degerfors vattenverk. Nämndens totala investeringsbudget 
inklusive ombudgeteringar uppgår till 28,4 mkr varav 1,5 mkr är förbrukat (5 
%).  

Investeringar (tkr) Budget Utfall Prognos 

Skattekollektiv 2 018 jan-apr 2 018 

Ospecificerade investeringar 150,0   150,0 

Gatubelysning 75,0   75,0 

Kanada ny väg 550,2   550,2 

Lekplatser 200,0   200,0 

IT-investeringar 400,0   400,0 

Fastigheter inklusive hissar 1 500,0 443,3 1 100,0 

Kanada ny gatubelysning 69,8   69,8 

Kanada ny tennisbana 50,0   50,0 

Traktor 600,0   600,0 

Takbjälkar magasin Degernäs 120,0   120,0 

Fasad Degernäs campingstugor 300,0   300,0 

Fritidsanläggningar 750,0 49,4 750,0 

Golv Stora Vallahallens A-hall 1 000,0   1 400,0 

Ny gatuöverbyggnad 2 000,0   2 000,0 

Högbergsgatan 1 000,0   1 000,0 

Skärblackavägen VA sanering 500,0   500,0 

Totalt 9 265,0 492,7 9 265,0 

Driftenheten 
Den budget som finns för ospecificerade investeringar kommer att bekosta 
byggnation av carport vid Centralförrådet.  

Driftenheten ser över vilken modell av traktor som ska köpas in. Det kan bli 
aktuellt med ombudgetering från andra investeringsprojekt om budgeten på 600 
tkr inte är tillräcklig. 

IT-enheten 
Med anledning av den nya lagstiftningen gällande GDPR avvaktar IT-enheten 
med sina investeringar i övrigt. 

Fritidsenheten 
Inom fritidsverksamheten kommer gradängerna (trappavsatser för ståplatser) 
vid Stora Valla IP åtgärdas, då genomförd besiktning påvisar rostiga 
armeringsjärn som en fara för allmänheten. 

Utegym kommer att uppföras vid motionsspåret Råbäck samt motionsspåren i 
Svartå och i Åtorp. Kostnaden beräknas uppgå till 150 tkr. 

En ny fyrhjuling till fritidsverksamheten är inköpt och vid Stora Valla IP har 
ljuskällor bytts ut på de befintliga belysningsmasterna på grund av krav från 
Svenska fotbollsförbundet 
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Arbetet med byte av golv i Stora Vallahallens A-hall har påbörjats och 
kostnaden beräknas uppgå till 1, 4 mkr. 

Investeringar (tkr) Budget Utfall Prognos 

Affärsverksamhet 2 018 jan-apr 2 018 

Skärblackavägen sanering VA 0,0 598,2 598,2 

Degerfors vattenverk 12 112,0   200,0 

Ängebäck avlopp 2 800,0 70,6 3 000,0 

Pumpstation Ängebäck 700,0   700,0 

Vattenmack 750,0   750,0 

Pumpstation Berget 150,0 22,7 150,0 

Pumpstation Kanada 600,0   800,0 

Utbyte VA-ledningar 1 150,0 300,1 2 500,0 

Undercentral Degerfors reningsverk 700,0   0,0 

Kemikalietank 150,0   150,0 

Totalt 19 112,0 991,6 8 848,2 

 

Vatten- och avloppsverksamhet 
Utredning om nytt vattenverk är klar och en första kostnadskalkyl uppgår till 
cirka 40 mkr. Just nu pågår arbetet med förfrågningsunderlag inför 
upphandling. De ökade kostnaderna inklusive kapitaltjänstkostnader för 
nybyggnation av vattenverk i Degerfors kommer att medföra en höjd taxa 
under 2019-2020. 

På grund av personalbyte kommer troligtvis investeringen för undercentral att 
skjutas upp till 2019. Eventuellt kommer budgeten omfördelas till pumpstation 
Kanada samt avlopp Ängebäck då dessa kommer att bli dyrare än budgeterat. 

Renhållningsverksamhet 
Renhållningsverksamheten har inga planerade investeringar under 2018. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna för januari-april uppgår till 33,3 % av budget vilket är 
något högt i förhållande till budget. Lönefördelningar är gjorda till och med den 
sista mars 2018. 

Förvaltningens semesterlöneskuld ökade med 193 tkr (12 %) per den 31 
december 2017, jämfört med 31 december 2016. Från den 1 januari sänktes det 
högsta antalet semesterdagar som kan sparas från 40 till 30 dagar. Medarbetare 
som har fler än 30 sparade dagar vid ingången av 2018 har en femårsperiod på 
sig att minska antalet sparade dagar. Nämnden har även ett internkontrollmål 
att antalet sparade semesterdagar i förvaltningen ska minska. 
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron inom serviceförvaltningen ligger fortfarande på en låg nivå i 
förhållande till kommunen totalt. 

  Serviceförvaltningen (%)   Kommunen (%)   

  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Januari 1,47 2,43 1,13 3,0 3,82 5,55 7,03 7,04 7,55 7,45 

Februari 3,57 4,57 2,47 2,7 5,48 6,23 8,64 7,82 8,13 9,74 

Mars 1,36 3,58 3,12 2,23 4,72 5,81 8,77 7,87 7,94 7,74 

April 1,83 3,55 1,6 2,34   5,86 7,46 7,29 7,16   

Maj 0,55 1,83 1,18 0,71   4,78 6,25 7,59 7,1   

Juni 1,55 0,88 0,91 1,85   4,53 5,98 6,97 7,32   

Juli 0 0,79 1,14 1,29   5,11 5,16 4,95 4,38   

Augusti 1,89 0 1,91 0,43   5,55 5,26 6,41 6,06   

September 2,47 0,66 1,82 2,73   6,96 6,94 6,94 7,28   

Oktober 0,82 5,09 2,09 4,74   6,67 7,37 7,26 7,4   

November 2,05 2,13 1,15 5,24   7,5 7,01 7,18 7,72   

December 1,52 3,72 1,06 2,75   6,79 7,29 6,21 6,81   

Helår 1,50 2,26 1,83 2,36   5,98 7,04 7,21 7,01   

 

Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018.                
  

Madelene Hedström 
Biträdande ekonomichef 
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 Servicenämnden 

 

Budget 2019 med långtidsplan för 2020-2021 

Förslag till beslut 
Servicenämnden lämnar svar angående budget 2019 för drift och investeringar 
med långtidsplan 2020-2021 till kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har lämnat uppdrag till nämnderna 
att svara på de preliminära driftramarna 2019 samt preliminära 
investeringsramar 2019 med långtidsplan 2020-2023. 

Med anledning av prognosen för resultatnivåerna 2019-2021 beviljas inga 
utökningar för 2019. De preliminära driftramarna föreslås utgå från 2018 års 
driftram där kommunens resultat uppnår till kommunfullmäktiges långsiktiga 
resultatmål om minst 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. I förslaget har 
uppräkning skett för löner och övriga kostnader. 

Servicenämndens lämnar sitt svar tillsammans med konsekvensanalys för 
föreslagna förutsättningar gällande drift- och investeringsramar 2019 samt 
långtidsplan för investeringar 2020-2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi.  

Ärendet 

Nettokostnadsanpassningar 

Servicenämndens nettokostnadsanpassning inför 2019 uppgår till 194 tkr. 
Besparingen kommer fördelas ut på nämndens verksamheter samt genom 
ökade intäkter från lokalbokningen samt avgiftskollektiven (motsvarande 
kostnadsökning för löner och övriga kostnader). 

Ytterligare besparingar kan genomföras om beslut tas om att avyttra fastigheter 
enligt tidigare utredningsuppdrag. 

Driftbudget 2019-2021 

På kommunens gemensamma budgetdag inför budget 2019 lyfte 
servicenämnden fram följande: 
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Fritidsanläggningar och föreningsstöd 
Under 2018 kommer utredningen om kommunens idrottshallar att slutföras. 
Det har under utredningen framkommit ett behov av ytterligare en sporthall 
och det har även under många år varit brist på omklädningsrum. Att behovet är 
stort märks även på ökad uthyrning av kommunens fritidslokaler lokaler vilket 
ger ökade intäkter. 

Det är viktigt att kommunen satsar på fritidsverksamheten då ökad aktivitet 
bland våra ungdomar och övriga kommuninvånare ger hälsoeffekter och 
påverkar skolarbetet positivt. ”Fler och lyckligare invånare” som någon 
uttryckte det. En satsning på sporthall och omklädningsrum bör prioriteras i 
budgetarbetet. 

För att öka attraktiviteten i kommunen kommer ett nytt motionsspår anläggas 
centralt i Kanadaskogen och utegym i anslutning till våra elljusspår har 
påbörjats i liten skala. 

Konsekvensanalys: 
En översyn av kommunala fritidslokaler pågår och kommer slutföras 2018. I 
översynen ses även nolltaxa för ungdomsverksamheten samt hyressättningen 
över. Nolltaxan innebär att intäkterna för lokaluthyrningen minskar och 
beroende på vilken hyressättning som beslutas påverkar det nämndens budget. 
Ett ställningstagande får tas när översynen presenteras. 

Fastigheter 
Utemiljön på Stora Vallaskolan blir färdigställd under 2018. Det är viktigt att 
kommunen fortsätter att göra insatser på utemiljön vid skolor och förskolor. 
När föräldrar väljer skola/förskola så är första intrycket utemiljön. Det finns 
stora behov och önskemål från verksamheterna. 

Ytterligare en tjänst på Parkavdelningen skulle innebära att fler fastigheter, 
utemiljöer och grönområden blir vackrare och mer attraktiva.  

Konsekvensanalys: 
Historiskt sett har underhållet på kommunens fastigheter varit eftersatt vilket 
gör att kostnaderna ökar för att få en god standard. För att underhållet av 
fastigheter inte ska försämras ytterligare behöver befintlig budget vara 
oförändrad. Inga neddragningar kan göras på grund av det eftersatta 
underhållet.  

IT-verksamhet 
Den utökning av E-tjänster som sker i kommunen kommer medföra ökade 
kostnader för IT-enheten. Kostnaden beräknas uppgå till 100 tkr/år. 
  
Servicenämnden har sedan tidigare föreslagit att IT-enheten ska administrera 
samtliga datorinköp till kommunens verksamheter. Ärendet behandlades i 
kommunstyrelsen och föreslogs arbetas in i budget 2019. 

Inköp av datorer ska inte ses som en investering utan alltid bokföras på 
nämndernas driftbudget. Tidigare och även under 2018 köps datorer in som 
investering, främst inom skolan. Om framtida inköp görs inom driftbudget 
kommer kapitaltjänstkostnaderna för tidigare inköpta datorer att försvinna 
vilket motsvarar kapitaltjänstkostnader cirka 315 tkr/år. IT-enheten räknar med 
att utbyte av en dator ska ske efter 3-4 år. Kostnaden uppgår då till 1,3 mkr 
(utbyte av 250 datorer/år). Beräkningen är gjord utifrån det antal datorer 
kommunen har i dagsläget (cirka 1200 datorer). 
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En mer övergripande och systematiskt utbytesplan för datorer gör att 
driftsäkerheten blir högre, mindre tid förväntas läggas på support och 
administrativt arbete exempelvis vid inköp. Kostnadsbesparingen för detta har 
inte beräknats eftersom det är svårt att uppskatta tidsbesparingen. Kommunen 
har tidigare inte haft kontinuerliga utbyten av datorer och de senaste 3 åren har 
datorparken utökats med närmare 300 datorer. Om en utökning av datorer ska 
ske ytterligare behöver utrymme frigöras, men IT-avdelningen ser inte något 
större behov just nu utan tror att det är surfplattor och smarta telefoner som 
kommer att öka och den kostnaden belastar respektive förvaltning. 

Konsekvensanalys: 
En mer övergripande och systematiskt utbytesplan för datorer gör hanteringen 
mer kostnadseffektiv, driftsäkerheten högre samt att mindre tid förväntas läggas 
på support och administrativt arbete.  

En omfördelning av driftbudget för inköp av datorer kan göras mellan 
nämnderna till IT-enheten, totalt ca 650 tkr. Även den del som avser 
kapitaltjänstkostnader, 315 tkr, för tidigare inköpta datorer föreslås tillfalla IT-
enhetens budget för centralt inköp av datorer. Det skulle innebära en total 
budget på 965 tkr för inköp av datorer. 

Nettokostnadsanpassningar och effektiviseringar i verksamheterna 

När det gäller avyttrande av fastigheter som inte används i kommunal 
verksamhet eller är av allmännyttigt intresse måste ett beslut om försäljning tas 
innan eventuella kostnadsminskningar kan genomföras. Förslag finns och 
politiska beslut krävs. 

Översyn av föreningshyrda lokaler för att se över kostnadsbilden, bland annat 
när det gäller elförbrukning och övrig drift. Genomgång av de 
avgiftsfinansierade verksamheterna för att se att rätt kostnadsfördelning 
föreligger kommer att göras. 

Investeringsbudget 2019 med långtidsplan 2020-2023 

På grund av ökade avskrivningskostnader i kommunen behöver 
investeringsnivån minskas där det är möjligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi föreslår därför att investeringsnivåerna för 2019 minskas med 10 % i 
förhållande till nämndernas äskanden. Nämndernas svar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott ekonomi på preliminär investeringsbudget 2019 ska innehålla en 
konsekvensanalys för hur verksamheterna påverkas av de föreslagna 
investeringsnivåerna.  

Servicenämndens investeringsbehov 2018-2022 

Servicenämnden äskade 6,7 mkr årligen i investeringsbudget för den 
skattefinansierade verksamheten. I föreslagna investeringsramar är detta sänkt 
till 6 mkr. 

Det är viktigt att kommunen fortsätter att avsätta pengar i budget för 
underhållet på gator och vägar för att uppnå bra standard. Det samma gäller 
även på fastighetssidan. Budgeten för yttre skötsel av kommunala fastigheter är 
fortfarande för låg för att kunna hålla en god standard på skolgårdar och 
parkområden då underhållet sedan tidigare är eftersatt. Det samma gäller för 
kommunens lekplatser där eventuellt borttagande av lekplatser kan bli aktuell 
om inte underhållet kan tillgodoses. 
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Ett önskemål finns att den investeringsbudget som andra nämnder har 
avseende investeringsuppdrag till servicenämnden, flyttas över till 
servicenämnden. 

Servicenämnden äskade 13,6 mkr i investeringsbudget för den 
avgiftsfinansierade verksamheten 2019. I föreslagna investeringsramar är detta 
sänkt till 12,2 mkr. 

Ett förslag för nybyggnation av Degerfors vattenverk är framtaget och 
kostnaden för investeringen beräknas uppgå till mellan 40-45 mkr. Ett definitivt 
förslag med kostnadskalkyl beräknas vara klart under 2018. Servicenämnden 
kommer att begära ett tilläggsanslag för del av investeringskostnaden, cirka 30-
35 mkr. 

För att klara de ökade kostnaderna för vatten- och avloppsverksamheten 
kommer taxan att behöva höjas från halvårsskiftet 2018 och ytterligare höjning 
kommer att vara nödvändig när investeringen av nytt vattenverk är beslutat. 

 
Konsekvensanalys investeringsbudget 2018-2022 
En sänkning av investeringsbudgeten med 10 % innebär att en omprioritering 
mellan tänkta investeringsbehov inom de skattefinansierade verksamheterna får 
göras. Vissa investeringar kan komma att senareläggas. 

De investeringar som presenteras under avgiftskollektiven bedöms som 
nödvändiga för att hålla en god standard i verksamheterna. En översyn av 
taxorna har gjorts och beräknad kapitaltjänst för budgeterade investeringar 
2019-2023 finns med i beräkningarna (förutom byggnation av nytt vattenverk). 

Ett önskemål finns att den investeringsbudget som andra nämnder har 
avseende investeringsuppdrag till servicenämnden, flyttas över till 
servicenämnden i samband med budgetbeslut. 

Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 april 2018                

Anders Luthman  Madelene Hedström 
Förvaltningschef  Biträdande ekonomichef 
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§ 3 Dnr 00041-2018 

Preliminära investeringsramar 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi föreslår följande investeringsnivåer 
för 2019: 

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  

 

Föreslagen investeringsbudget för 2019 har minskats med 10 % i förhållande till 
nämndernas äskanden. Nämndernas svar till kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi på preliminär investeringsbudget 2019 ska innehålla en 
konsekvensanalys för hur verksamheterna påverkas av de föreslagna 
investeringsnivåerna.  

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. 

 

 

 

Kommunens totala investeringsäskanden för planperioden är följande: 
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Investeringar (tkr) 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Degerfors kommun 29 130 22 913 22 180 22 180 22 180 

 

Varav skattefinansierad verksamhet:  

Investeringar (tkr) 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kommunstyrelsen  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Kultur- och 
utbildningsnämnden 

4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Socialnämnden 1 900 1 500 1 500 1 500 1 500 

 - Nya Brogatans gruppbostad*           

Servicenämnden skattekollektiv 6 680 6 680 6 680 6 680 6 680 

Skattefinansierad verksamhet 15 580 14 180 14 180 14 180 14 180 

 

Varav avgiftsfinansierad verksamhet: 

Investeringar (tkr) 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Servicenämnden avgiftskollektiv 13 550 8 733 8 000 8 000 8 000 

Degerfors vattenverk*           

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

13 550 8 733 8 000 8 000 8 000 

* Separat investeringsbeslut      

 

På grund av ökade avskrivningskostnader i kommunen behöver 
investeringsnivån minskas där det är möjligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi föreslår att en minskning av investeringsnivån sker med 10 %.  

Nämndernas svar ska lämnas till ekonomiavdelningen senast den 11 maj 2018.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  

Bygg- och miljönämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Servicenämnden 

Socialnämnden 
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§ 2 Dnr 00041-2018  

Preliminära driftramar 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi beslutar följande preliminära 
driftramar 2019:  

Kommunstyrelsen  104 355 tkr 

Bygg- och miljönämnden          129 tkr 

Servicenämnden    25 869 tkr 

Kultur- och utbildningsnämnden 189 013 tkr  

Socialnämnden  233 547 tkr 

Nämndernas svar till kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi på preliminära 
driftramar 2019 ska innehålla en konsekvensanalys för hur verksamheterna 
påverkas av de preliminära förutsättningarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har haft uppföljningsmöten med 
nämndordföranden och förvaltningschefer den 8 mars 2018 utifrån 
presentationerna på den gemensamma budgetkonferensen.  

Med anledning av prognosen för resultatnivåerna 2019-2021 beviljas inga 
utökningar för 2019. De preliminära driftramarna föreslås utgå från 2018 års 
driftram där kommunens resultat uppnår till kommunfullmäktiges långsiktiga 
reultatmål om minst 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. I förslaget har 
uppräkning skett för löner och övriga kostnader. 

Nämndernas svar till kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi på preliminära 
driftramar 2019 ska innehålla en konsekvensanalys för hur verksamheterna 
påverkas av de preliminära förutsättningarna. 

Nämnderna ska även presentera möjliga kostnadsanpassningar utan att kvalitén 
i verksamheterna försämras.  

Nämndernas svar ska lämnas till ekonomiavdelningen senast den 11 maj 2018.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Bygg- och miljönämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Servicenämnden 

Socialnämnden 
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§ 10 Dnr 00017-2018  

Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) och val av dataskyddsombud 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar till den nya 
dataskyddslagstiftningen.  

Erika Skyllkvist utses till dataskyddsombud för servicenämnden från och med 
2018-05-25  

Servicenämndens arbetsutskotts beslut 
Ger IT-chefen i uppdrag att till nämnden 2018-04-05 komma och informera 
om vad GDPR innebär samt sammanställa en skrivelse som kan delges 
nämnden en vecka innan mötet 2018-05-17 där det framgår vilka anpassningar 
nämnden behöver genomföra.  

Sammanfattning av ärendet 

Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
kommer att träda ikraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 
PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 
personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 
genom den nya dataskyddslagen. 

Vid dagens möte informerar IT-chefen om vad GDPR kommer innebära för 
servicenämnden och hur förvaltningen förbereds inför den nya lagen. Dessa 
förberedelser har pågått en längre tid. Ett problem som är viktigt att komma 
tillrätta med är att hitta en fungerande process för när personer som avslutar sin 
anställning i kommunen tas bort som användare i kommunens datasystem. 
Ytterligare ett problem som behöver åtgärdas kopplat till detta är när namn till 
användare felstavas, vilket gör att en och samma person kan blir inlagd som 
användare flera gånger.  

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 
organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 
dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 
verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 
områden som man måste arbeta särskilt med. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2018-02-22   

SRN AU § 10 2018-03-26 
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 [Mottagare]  

 

Internkontrollplan 2018 

Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner rapporteringen av internkontroll 2018 gällande 
punkten ”Att antalet sparade semesterdagar minskar i förvaltningen”.   

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden har i sin internkontrollplan för 2018 beslutat att en analys av 
förvaltningens antal sparade semesterdagar minskar. 

Analysen är gjord genom jämförelse av sparade semesterdagar 31 december 
2016 jämfört med 31 december 2017. 

Antal sparade semesterdagar 31 december 2016 uppgick till 709 dagar och antal 
sparade semesterdagar 31 december 2017 uppgick till 735 dagar.  

Vid årsskiftet 2017 var det tre personal inom serviceförvaltningen som hade fler 
än 40 sparade semesterdagar, där överskjutande dagar betalades ut i lön under 
februari 2018.  

Den 1 januari 2018 sänktes det högsta antalet semesterdagar som kan sparas 
från 40 till 30 dagar. Medarbetare som har fler än 30 sparade semesterdagar den 
31 december 2017 får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod. 
För serviceförvaltningen handlar detta om cirka tio medarbetare. 

Kostnadsmässigt har semesterlöneskulden ökat med 193 tkr (12 %) per den 31 
december 2017.  

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2018.           
  

Madelene Hedström 
Biträdande ekonomichef 
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Internkontrollplan 2018 

Förslag till beslut 
Servicenämnden antar förslag till internkontrollplan för 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antaget reglemente för internkontroll i Degerfors kommun ska 
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Av planen ska framgå: 

 Vilka rutiner som ska granskas 

 Vilka kontrollmoment som ska utföras 

 Vem som ansvarar för att respektive rutin granskas 

 Med vilken frekvens granskningen ska utföras 

 Vilken metod som ska användas och hur stort urval som skall granskas 

 Till vem resultatet av granskningen ska rapporteras 

 Riskbedömning av rutinen 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställts. 

Serviceförvaltningen föreslår följande internkontrollområden för 2018: 

 Att alla medarbetare i förvaltningen deltar i medarbetarundersökningen. 

 Att antalet sparade semesterdagar minskar i förvaltningen. 

 Tillbudsrapporteringen i förvaltningen. 

 Inköpsanalys över varor och tjänster inom följande sakområden eller 
produktgrupper som den upphandlande myndigheten har tecknat 
ramavtal för: 

o Fordon 

o Drivmedel 

o Asfalt 

o IT- och telefoniutrustning 
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o Arbetskläder och skyddsutrustning 

Ansvarig för internkontrollen är förvaltningschef  och återrapportering till 
nämnden ska ske senast i december 2018.   

Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2017.    

Anders Luthman 
Förvaltningschef 
 

Beslutet ska skickas till 

Förvaltningschefer 

Enhetschefer 

Biträdande ekonomichef 
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§ 14 Dnr 00031-2018  

Medborgarförslag Byt omedelbart ut felaktig skylt till 
Mor Marias gata 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalles. Gatuskylten kommer bytas ut så snart den korrekta 
skylten levereras från leverantören. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att byta ut gatuskylten "Mor Marias 
väg" till "Mor Marias gata”. Då fel gatunamn stod skrivet på skylten vid 
leverans, vilket inte noterades innan uppsättningen, har leverantören 
informerats om misstaget. En ny gatuskylt med det rätta gatunamnet ”Mor 
Marias gata” kommer sättas upp så snart den levereras.   

Beslutsunderlag 
SRN AU § 14 2018-05-03 
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§ 43 Dnr 00090-2018  

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till servicenämnden för beredning och beslut.  

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

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2018-04-13 

Skickas till 
Servicenämnden  

 



annblo
Rektangel
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Degerfors kommunServicenämndenAnk 2018-04-24Dnr SRN 31-2018/2
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§ 15 Dnr 00073-2017  

Medborgarförslag: Anlägg en ny idrottshall med 
fullstor plan för inomhussporter i Degerfors tätort 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Förslaget anses besvarat då det finns ett beslut att utreda utökning av antalet 
idrottshallar i kommunen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en ny idrottshall för 
inomhussporter i Degerfors tätort. Det finns ett inriktningsbeslut från 
kommunstyrelsen om utökning av antalet hallar i Degerfors kommun. 
Servicenämnden har fått uppdraget att utreda frågan närmare.  

Beslutsunderlag 

SRN § 6 2018-02-22 

KS § 80 2018-04-19      
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§ 117 Dnr 00267-2017  

Anmälan av medborgarförslag: Anlägg en ny 
idrottshall med fullstor plan för inomhussporter i 
Degerfors tätort 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till servicenämnden för beredning och 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.   

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en ny idrottshall för 
inomhussporter i Degerfors tätort.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till servicenämnden för beredning och beslut.  

Yrkanden 

Johan Nordström (M) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till 
servicenämnden för beredning och kommunstyrelsen för beredning och beslut.       

Beslutsordning 
Ordföranden ställer framfört yrkanden mot förvaltningens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Johan Nordströms 
(M) yrkande.       

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2017-12-07 

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef 

Servicenämnden  
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 Servicenämnden  

 

Beslutsuppföljning servicenämnden   

Ärendet 
En beslutsuppföljning av servicenämndens sammanträden under perioden 
februari 2017 till april 2018 har sammanställts. Beslutsuppföljningen omfattar 
inte alla nämndens beslut (exempelvis inte beslut om deltagande i 
kurser/konferenser eller verksamhetsrapporter). Det är framförallt de beslut 
med bärighet på verksamheten som följts upp.   

Datum  § Beslut Status 

2017-02-23    

 §3 Ombudgetera investeringsmedel från budget 
2016 till budget 2017 

OK 

 §5 Ombudgetera medel till projekt 1266 
Degerfors vattenverk 

OK 

 §6 Utse en arbetsgrupp för arbete med 
internkontroll 

OK 

 §7 Rekrytera en enhetschef till driftenheten OK 

 §8 Verka för bildande av båtförening att ta 
hand om uthyrning av den nybyggda 
bryggan vid Letälven 

OK 

 §16 Gallring och röjning längs väg 243 till 
Degerfors 

Beställd 

2017-04-06    

 §26 Svar till revisionen om granskning av IT-
organisation 

OK 

 §29 Utökning med tjänst till IT-avdelning OK 

 §33 Medborgarförslag: Flytta toalett vid Stora 
Degernässtranden 

OK 

 §34 Medborgarförslag: Uppfräschning av 
Degernäs badplats 

OK 

 §35 Medborgarförslag: Belysning Raka vägen, 
gallring och målning av GC-överfarter 

OK 
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 §36 Medborgarförslag: Ny båtplats OK 

 §37 Medborgarförslag: Bygg ett skjul vid Hyttan 
i Svartå 

Ej aktuell 

2017-05-18    

 §44 Internkontrollplan OK 

 §45 Mobilt golv Stora Halla OK 

 §47 Finansiering av avloppsanläggning OK 

 §48 Medborgarförslag: Utöka vändplats på 
Björndalsgatan 

OK 

 §49 Medborgarförslag: Skatepark OK 

2017-06-15    

  Medborgarförslag: Fritt wifi OK 

  Medborgarförslag: Minigolfbana 
Kanadaskogen 

OK 

  Uppdrar förvaltningen att ta fram 
kostnadsförslag på nytt staket, Hyttpipan 

Ej aktuell 

2017-09-21    

 §63 Budget, uppdrar förvaltning att föreslå 
målnivåer 

OK 

 §63 Uppdrar förvaltningen att ta fram underlag 
för att minska svinn av dricksvatten 

OK 

 §66 Begäran om medel av KS för nya 
brandväggar 

OK 

 §68 Antar inriktningsbeslut för nytt vattenverk OK 

 §69 Nyanställning på renhållningsavdelning OK 

 §70 Medborgarförslag: Rusta upp vattentornet OK 

 §71 Motion: Minska effekterna av 
växthuseffekten 

OK 

2017-11-02      

 §82 Centralt inköp av datorer, begär medel av 
KS 

Pågår 

 §84 Revidera anläggningsarrenden Degernäs OK 

 §56 Medborgarförslag: Gör Sveafallen mer 
tillgängligt  

OK 

 §57 Medborgarförslag: Plantera in karp i damm OK 
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2017-12-14 §93 Godkänner återrapport internkontroll 2017 OK 

 §94 Fastställer internkontrollplan för 2018 OK 

 §98 Förtydligande av svar till motionen ”Minska 
effekterna av växthuseffekten” 

OK 

 §99 Bidragsansökan från Degerfors motorklubb 
överlämnas till KS 

OK  

    

2018-02-22 §5 Överföring av investeringsbudget OK 

 §6 Utredningsuppdrag idrottshallar Pågår 

 §8 Uppdrar förvaltningen att söka bidrag hos 
Boverket  

Pågår 

 §9 Antar handlingsplan till rökpolicy OK 

 §10 Överlämnar förslag till beslut Deldenäs gård OK 

 §11 Medborgarförslag Vintermyren OK 

 §12 Medborgarförslag Ompröva riv. Hyttpipa Vilande 

    

2018-04-05 §25 Överlämnar beslut om ökad VA-taxa till KF OK 

 §26 Beslut om att stänga av molnlagringstjänster  

 §26 Beslutar införa stående punkt om GDPR  

 §27 Val till politikerlunch OK 

 §29 Beslut om återinlägga golv Stora Halla i höst  

                   

Mirja Hakkarainen 
Nämndsekreterare 
 










