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Kommunens organisation 
 
 

 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta be-
slutande organ. I fullmäktige finns 31 ordinarie le-
damöter och 20 ersättare. Sammansättningen be-
stäms genom allmänna val av medborgarna i De-
gerfors kommun. Antalet mandat har minskat 
med 10 stycken jämfört med förra mandatperi-
oden. 

Mandatfördelning  2011-2014 2015-2018 

Socialdemokraterna 12 10 

Vänsterpartiet 20 13 

Centerpartiet 2 2 

Folkpartiet 1 0 

Moderata samlingspartiet 3 2 

Kristdemokraterna 1 1 

Miljöpartiet de gröna 1 1 

Sverigedemokraterna* 1 2 

Summa 41 31 
*Mandatet är inte besatt 2011-2014 

 

Nämnderna 
Degerfors kommun har antagit regler, regle-
mente, för respektive nämnd. Reglementet regle-
rar nämndernas och kommunstyrelsens ansvars-
område. Nämnderna skall följa de direktiv och 
riktlinjer kommunfullmäktige beslutat om. De är 
dessutom skyldiga att tillse att verksamheterna be-
drivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 
Återrapportering ska ske till kommunfullmäktige. 
De frivilliga skolformerna bedrivs i en gemensam 
gymnasienämnd tillsammans med Karlskoga 
kommun. Även folkhälsonämnden, där folkhäl-
sofrågor, kost- och städverksamhet bedrivs är ge-
mensam med Karlskoga kommun. Överförmyn-
darnämnden består av följande kommuner; De-
gerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och 
Storfors. Degerfors kommun ingår i en gemen-
sam taxe- och avgiftsnämnd med kommuner i 
Sydnärke där Hallsbergs kommun är värdkom-
mun. 
Räddningstjänsten bedrivs genom Bergslagens 
Räddningstjänstförbund där Degerfors kommuns 
andel är cirka 12 %. 
I samband med ändrat huvudmannaskap för kol-
lektivtrafiken i Örebro län har kommunens ande-
lar i Länstrafiken sålts till Region Örebro län. 
 

Kommunstyrelsens roll 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande poli-
tiska förvaltningsorgan som ska leda och sam-
ordna planeringen av kommunens ekonomi och 
verksamhet. Kommunstyrelsen leds av ett kom-
munalråd. 
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Kommunstyrelsens ordförande 
om verksamheten 2016 
 

Degerfors kommun fick även 2016 en positiv be-
folkningsutveckling med 66 personer. Arbetslös-
heten totalt minskade med 0,2 % och i gruppen 
ungdomar 18-24 år var minskningen 3,7 % jäm-
fört med december 2015. 
Kommunen nådde ett positivt ekonomiskt resul-
tat med 5,6 mkr och ingen av nämnderna redovi-
sade negativt resultat. Den kommunala bolags-
koncernen har flera år i rad visat historiskt höga 
resultat och för 2016 sattes ett nytt rekord med ett 
resultat efter bokslutsdispositioner på nästan 16 
mkr. Det sammanställda resultatet för kommun-
koncernen hamnar på hela 21,4 mkr. 
Den positiva trenden avseende elevresultat i våra 
grundskolor fortsatte. Meritvärdet i årskurs 9 
hamnade på 218,6 och ligger nu på snittet i riket, 
vilket innebär en ständig förbättring sedan 2010 
då motsvarande siffra låg på cirka 175. Negativa 
rubriker om vår skolverksamhet har ersatts av po-
sitiva och andra kommuner uppvisar intresse för 
den positiva utvecklingen i vår kommun. Den po-
sitiva utvecklingen framgår också i SKL:s Öppna 
jämförelser och i olika mätningar/undersök-
ningar. År 2016 ökade andelen elever som blev 
behöriga till nationellt program på gymnasiesko-
lan samt andelen elever som uppnådde minst god-
känt i alla ämnen. Det innebär att måluppfyllelsen 
förbättrades både vad gäller kommunens övergri-
pande mål samt kultur- och utbildningsnämndens 
egna mål. 
Under året har många företagsbesök genomförts 
av ledande politiker/tjänstemän. Årets Företagar-
kalas var mycket välbesökt. I en undersökning om 
företagsklimat steg Degerfors påtagligt uppåt i 
rankingen och i det viktiga sammanfattande om-
dömet ökade vi mest av alla kommuner.  
Föreningen Företagarnas genomlysning i slutet av 
2016 för lönsamheten i företagen i samtliga lan-
dets kommuner placerade Degerfors på 65:e plats 
i landet och som nummer 2 i Region Örebro län.  
En låg vakansgrad på bostäder inom Degerfors-
byggen AB:s gör att vi numera kan hävda bostads-
brist i kommunen. För första gången på många år 
togs därför alternativa lägen fram för nyprodukt-
ion av hyresbostäder och redovisades på en 
mycket välbesökt informationsträff för allmän-
heten. Av inkomna intresseanmälningar var ett 
strandnära läge mellan Gamla Badhuset och Let-
älven mest populärt. Detaljplanearbetet påbörja-
des för nyproduktion i detta läge. 

Flyktingmottagningen fungerade väl under året 
och en fastighet på Liavägen köptes in för att i 
egen regi kunna bedriva en kvalitativt god verk-
samhet för våra ensamkommande barn. 
Projekt. Projektet ”Vägen vidare” som har bedri-
vits inom den så kallade sociala investeringsfon-
den slutredovisades och kunde uppvisa mycket 
goda resultat. En stor andel av projektets delta-
gare gick vidare till egenförsörjning i form av ex-
empelvis arbete eller utbildning. 
Fortsatt arbete med att förbättra attraktiviteten 
för och tillgängligheten till kollektivtrafik genom-
fördes genom nya och upprustade cykelvägar till 
centrum, fortsatt upprustning av järnvägsstat-
ionen bland annat genom nytt tak på stationshu-
set. 
Degerfors Energi AB nya fjärrvärmeanläggning 
togs i drift. Det var ett historiskt stort investe-
ringsbeslut inom kommunkoncernen på cirka 50 
mkr. Det innebär att fjärrvärmenätet i centrum i 
daglig drift är helt fossilfritt, det nya flisbränslet 
innebär lägre kostnader, ångkondensering ökar 
effektiviteten i anläggningen ytterligare och där ti-
digare pannor för briketter respektive pellets samt 
reservkraft i form av nyinstallerad oljepanna ger 
stor flexibilitet, trygghet och säkerhet för fjärrvär-
mekunderna. 
 
Ytterligare viktiga händelser i kommunen under 
året var bland annat: 

 En ny Översiktsplan antogs i kommun-
fullmäktige. 

 En ny båthamn färdigställdes i Letälven 
nedanför tennisbanorna i Kanadaskogen. 

 Vid Degernäs camping byggdes nya stu-
gor och övriga stugor har upprustats i 
samarbete med arrendatorn. 

 Gymnasienämnden för Karlskoga/De-
gerfors beslutade att placera byggpro-
grammet till Degerfors. 

 Den nya cykelvägen mellan Degerfors-
Karlskoga invigdes 22 juni med pompa 
och ståt och allmänheten visade stort in-
tresse där cirka 400 personer cyklade in-
vigningsturen. 

 Utbyggnaden av kommunalt vatten/av-
lopp samt fiber efter Västra Möck-
elnstranden färdigställdes. 

 Detaljplanearbetet för Västra Möck-
elnstranden fortskred, vilket i slutändan 
möjliggör permanentboende och tomter 
för nybyggnation i ett strandnära och at-
traktivt läge. 

 Fiberutbyggnaden till bostäder och före-
tag fortskrider och intresset är påtagligt. 
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 Folkhälsonämnden heltidsprojekt slutre-
dovisades till nytta för arbetet att för-
verkliga kommunfullmäktiges inrikt-
ningsbeslut rörande heltider. 

 Kommunfullmäktige tog beslut om olika 
åtgärder, bland annat möjlighet till kom-
munalt lån för att ge Degerfors IF möj-
lighet och tid att åtgärda sin ekonomi på 
ett sätt som kan ge föreningen fortsatt 
elitlicens.  

 Under våren färdigställdes fyra loger på 
Stora Valla, som sedan var mycket efter-
frågade under spelsäsongen. 

 I slutet av året påbörjades arbetet med att 
bygga om ett hus på Gärdesvägen till ett 
LSS-boende med 6 lägenheter samt ge-
mensamma utrymmen med god tillgäng-
lighet för de boende. 

 En integrationsplan antogs. 

 Degerfors kommun ställde sig, som enda 
kommun i Region Örebro län i en remiss 
om tilltänkta storregioner, negativa till 
delbetänkandets förslag att bilda reg-
ionen Svealand, där 6 nuvarande län/reg-
ioner och 64 kommuner skulle ingå. 
Glädjande nog uppnåddes ingen majori-
tet för storregionsförslaget när frågan be-
handlades på central nivå. 

 
Degerfors kommun står inför ett antal framtida 
utmaningar som exempelvis: 

 Att säkerställa en fortsatt positiv befolk-
ningsutveckling genom att behålla invå-
nare och attrahera nya att flytta till vår 
kommun. 

 Att ha koll på demografin för att säker-
ställa tillgång på äldreboenden och för-
skoleavdelningar. 

 Att planera och säkra tillgången på bostä-
der. 

 Att bedriva ett framåtsyftande och väl 
fungerande integrationsarbete. 

 Att säkra kompetensförsörjning av per-
sonal. 

 Att genom analys och åtgärder få ner 
sjukfrånvaron bland våra anställda. 

 Att säkra distributionen av dricksvatten 
av god kvalitet till våra tre tätorter. Det 
kräver stora framtida investeringar, bland 
annat nytt vattenverk vid Degernäs samt 
åtgärder för att säkra vattentillgången till 
Svartå. 

 Att långsiktigt klara en ekonomi i balans. 
Nu kända skatteprognoser för åren 2019-

2020 påvisar stora tapp i de generella 
statsbidragen för vår och många andra 
kommuner. Statens kortsiktiga och tillfäl-
liga lösningar/tillskott av specialdestine-
rade medel bör i högre grad ersättas med 
förbättrade och värdesäkrade generella 
statsbidrag till kommunsektorn. 

 
 
 

 
 

Tack för det gångna året! 
 

Peter Pedersen 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Omvärldsanalys1 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar 
fram skatteunderlagsprognoser vid ett flertal till-
fällen under året. Jämfört med den prognos som 
lämnades i oktober/december 2016 innebär den 
senaste prognosen som presenterades i slutet av 
februari 2017 upprevidering av den inledande pe-
rioden samt en nedrevidering i slutet av perioden, 
det vill säga runt 2020. Anledningen till upprevi-
deringen i början av perioden är att SKL spår en 
kraftigare uppgång av sysselsättningen 2016-2017. 
Sysselsättningsnivån i slutet av kommande period 
bedöms ligga på samma nivåer som tidigare pro-
gnostiserats 
 
För 2016 beräknas BNP ha ökat med 3,5 % och 
bedömningen är att tillväxten för 2017 blir fortsatt 
hög. Den fortsatt höga produktionstillväxten bas-
eras på bättre export och ökad privat konsumtion. 
Investeringar och offentlig konsumtion beräknas 
växa i långsammare takt. Arbetslösheten bedöms 
minska och i slutet av 2017 uppgå till de nivåer 
som rådde innan finanskrisen. Trots minskad ar-
betslöshet är SKL:s bedömning av både löneut-
vecklingen och KPI blir fortsatt dämpad. Från 
2018 och framåt bedöms det bli en svag utveckling 
av BNP jämfört med nuläget då konjunkturläget 
försvagas. Denna situation blir då särskilt proble-
matisk för kommunsektorn då behoven av skola 
samt vård och omsorg samtidigt växer extra 
snabbt. 
 
Ökningen av antalet arbetade timmar var dubbelt 
så hög 2016 som 2015. En minskning förutspås 
kommande år. Skatteunderlagets tillväxt sjunker 
framför allt från 2018 och framåt efter att ha legat 
på en hög ökningsnivå under 2015 och 2016. 
 

Befolkning, arbetsmarknad och 
näringsliv 
Kommunen ökade sin befolkning med 66 perso-
ner under 2016. Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick 
den till 9 609 (9 543) invånare. Antalet inflyttade 
under 2016 var 668 (555) och antalet utflyttade var 
543 (485). Nettoinflyttningen var därmed +125 
(+70) personer. Av nettoinflyttningen var invand-
ringsöverskottet +102 (+57) personer. Under 

                                                 
1 Omvärldsanalysen är till största del hämtad från Budget-

förutsättningar 2018-2020 cirkulär från SKL 2017-02-16. 

2016 avled 137 (122) personer och 74 (65) föddes, 
vilket ger ett födelsenetto på -63 (-57) personer.  
 
 

Invånarantal 2009-2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyttnetto 2009-2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Födelsenetto 2009-2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Arbetslöshet 
Totalt har den totala arbetslösheten minskat med 
-0,2 procentenheter jämfört med december 2015.  
Den totala nivån för Degerfors kommun ligger 
högre än snittet för Örebro län. Nivån är den-
samma som för Karlskoga kommun. Jämfört med 
kommunerna i Östra Värmland är arbetslösheten 
i både Degerfors och Karlskoga kommuner lägre. 
 
Gruppen ”ungdomar 18-24 år” har minskat med 
3,7 procentenheter jämfört med december 2015. 
Vad gäller andelen ungdomar 18-24 år ligger De-
gerfors kommun över snittet i Örebro län och un-
gefär på samma nivå som Karlskoga kommun. 
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Jämfört med kommunerna i Östra Värmland är ar-
betslösheten i gruppen ungdomar 18-24 år lägre i 
Degerfors.  
 
Andelen arbetslösa som är utrikes födda ligger på en 
markant högre nivå. Även inom denna kategori är ni-
vån i Degerfors och Karlskoga på samma nivå. Jäm-
fört med kommunerna i Östra Värmland är denna 
nivå dock väsentligt lägre. 
 
Andel av den registrerade arbetskraften, de-
cember månad 

% Arbetslösa, 
totalt 

Ungdo-
mar 

Utrikes 
födda 

2014 9,8 19,6 29,8 
2015 9,7 20,9 34,3 
2016 9,4 17,2 35,2 
Förändring, % 
2015-2016 

-3,1 % -17,8 % +2,6 % 

 

 

Näringsliv 
Näringslivsstrukturen i kommunen visar på en 
stark koncentration av tillverkningsföretag. Av 
kommunens 20 största företag, både när det gäller 
rörelseresultat och antal anställda, hör sju stycken 
till tillverkningsindustrin. Liksom 2016 visar Kon-
junkturinstitutets barometer för 2017 en mycket 
stark tillväxt för branschen. En försiktig optimism 
märks bland företagarna. Föreningen Företagarna 
genomförde i slutet av 2016 en omfattande ge-
nomlysning av lönsamheten i företagen i samtliga 
kommuner i Sverige. Företagen i Degerfors kom-
mun hamnar på en 65:e plats i Sverige och tvåa i 
Örebro län efter Karlskoga kommun. Även detta 
tyder på att tillverkningsindustrin, som väger tungt 
i båda kommunerna, har en gynnsam konjunktur. 
 
Arbetet med att fylla lediga industri- och affärslo-
kaler har fortsatt under 2016. I dagsläget har De-
gerfors industrihus vakanser på ca 2 700 kvm in-
dustrilokaler. En minskning med ca 1 700 kvm un-
der året. En bidragande orsak är att ett antal loka-
ler har sålts. 
 
Under november månad fick vi beskedet att Swed-
bank kommer att lägga ner verksamheten i Deger-
fors. Vi inledde omgående ett arbete med att iden-
tifiera och kontakta andra banker som kan ha in-
tresse av att etablera sig i kommunen.  
 
Under 2016 fylldes en stor del av affärslokalerna i 
centralorten. Några vakanser har uppkommit, 
men utvecklingen är betydligt mer positiv än på 
många år. Handelsföreningen Vulkan Promotion 

har under året bytt namn till Degerfors centrum-
utveckling och styrelsen arbetar mycket aktivt med 
att marknadsföra affärslivet.  
 
Kommunens sommaröppna turistbyrå hade ca 
550 besökare och drygt 200 telefonförfrågningar. 
Besökarantalet på Berget har ökat kraftigt, fram-
förallt besökare från regionen. Degernäs camping, 
Degerfors bed & breakfast och Degerfors golf har 
samtliga haft ökat antal besökare. 
 
Etapp 2 vid järnvägsstationen är i stora delar slut-
förd. Under 2016 gjordes omfattande förbätt-
ringar på fastigheten, både exteriört och interiört. 
Arbetet med anslutande cykelvägar och hållplatser 
kommer att slutföras under början av 2017. 
 
Under året genomförde kommunen 11 företags-
besök tillsammans med Degerfors industrihus. 
Näringslivskontoret besökte cirka 15 företag i 
samband med olika informationsinsatser etc. 
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Övergripande mål 
I juni 2015 antog kommunfullmäktigen en ny vis-
ion för Degerfors kommunkoncern (KF § 
53/2015) vilken lyder:  
 
En lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor 

 
I den strategiska inriktningen finns tre mål upp-
tagna som mer prioriterade än övriga. Dessa är:  
• Degerfors måste bryta den negativa befolk-

ningstrenden. 
• Alla elever ska ha behörighet att kunna söka 

vidare till ett nationellt program på gymnasiet. 
• Alla större beslut, som kommunfullmäktige 

fattar under mandatperioden ska vara utfor-
made så att de två ovan prioriterade målen för 
perioden beaktas. Dessa, och andra mål, ska 
förverkligas samtidigt som kommunens eko-
nomi ska vara i balans. 

 
Det som tas upp i den strategiska inriktningen ska 
också följas upp regelbundet. De olika punkterna 
är: 

 Att vända befolkningstrenden 

 Näringslivet växer och diversifieras 

 Ökande befolkning i bra boendemiljö 

 Goda livsvillkor genom hela livet 

 Ett jämställt Degerfors med berikande mång-
fald 

 Stimulerande fritid och god folkhälsa 

 Ett aktivt och rikt kulturliv 

 God tillgänglighet 

 En god miljö 

 Ekonomi i balans 

 Effektiv organisation 

 Delaktiga och engagerade kommuninvånare 

 Samverkan 

 Kompetensförsörjning 

 Effektiva arbetsmetoder 
Degerfors kommun är delaktig i Sveriges Kom-
muner och Landstings (SKL) jämförelseprojekt 
kallat Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). 
Gapet mellan förtroendevalda och medborgarna 
blir allt större. Färre går med i politiska partier, det 
är stor ojämlikhet i valdeltagande mellan olika om-
råden och förtroendet för politiker minskar. Pro-
jektet kom till utifrån ett behov av att ge de för-
troendevalda en god bild av kommunens kvalitet. 
Allt för att förstärka medborgarperspektivet hos 
de förtroendevalda och deras behov av att för-
bättra kommunikationen med medborgarna om 
hur effektivt skattemedel används och vilka kvali-
tativa resultat det leder till för att skapa ett gott 
samhälle att leva i. De numrerade mått som finns 

med i årsredovisningen kommer från detta jämfö-
relseprojekt. 
 

 
 

Att vända befolkningstrenden 
Under året har antalet kommuninvånare ökat med 

totalt 66 personer. Flyktingmottagningen bidrog 
till kommunens positiva befolkningsutveckling 
och under året mottogs 106 nya kommuninvå-
nare på detta sätt via socialförvaltningen. Ge-
nom ett positivt mottagande kommer fler att 
stanna kvar i kommunen och bidra till dess ut-
veckling. 
 

Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

 

Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

 
En uppskattad verksamhet med gott renommé 
hjälper socialförvaltningens verksamhet till att 
sprida en positiv bild av Degerfors som kom-
mun och bostadsort. 
 

Näringslivet växer och diversifieras 
Kommunkoncernens huvudsakliga uppgift i till-
växtfrågor är att ge goda förutsättningar för nä-
ringslivet att utvecklas, differentieras och expan-
dera. Viktigt är att stimulera innovationer och ent-
reprenörskap, jobba för nya etableringar samt 
verka för att befintliga företag utvecklas och stan-
nar kvar.  
 

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 
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Ökande befolkning i bra boendemiljö 

Degerfors utveckling är beroende av dess invå-
nare. En växande befolkning innebär möjlighet till 
fortsatt utveckling och tryggad framtid. Goda 
kommunikationer, bra infrastruktur, god tillgång 
till bra bostäder, bra markberedskap och en attrak-
tiv stadsmiljö lockar allt fler att bosätta sig i De-
gerfors. 
 
Under året har arbetet med trafiksituationen vid 
Stora Vallaskolan genomförts. Gräsytor har haft 
en fin standard och målet har uppnåtts vad gäller 
snöröjning och halkbekämpning. På våra vägar 
har vi fortsatt ett eftersatt underhåll vilket kom-
mer att ta tid att komma ikapp. Belysningsstandar-
den är god, livräddningsutrustning finns vid kom-
munens badplatser och tömning av papperskorgar 
samt hundlatriner uppnår målen. Under året har 
nya blomsterarrangemang placerats i centrum. 
 
Nedan presenteras resultatet från SCB:s medbor-
garundersökning när det gäller medborgarnas 
uppfattning om kommunen som en trygg och sä-
ker plats att leva i.  

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

Goda livsvillkor genom hela livet 

I detta mål ligger bland annat det prioriterade må-
let att alla elever ska ha behörighet att kunna söka 
vidare till ett nationellt program på gymnasiet. 
Detta mål har inte uppnåtts men andelen behöriga 
till nationellt program på gymnasiet har ökat från 
76,6 % 2015 till 83,3 % 2016. Även andelen elever 
som är godkända i alla ämnen har ökat under 
2016. 

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 
 
 
 

Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

 
Skolan är grunden för Degerfors framtida kompe-
tensförsörjning, för hela samhällets utveckling och 
inte minst för enskilda individers möjlighet till ett 

bra liv. Barn och unga ska få en gedigen grundut-
bildning som lockar till kunskapsfördjupning, fritt 
från könstraditionellt tänkande.  
Genom arbetet i Degerforsmodellen stärks sam-
verkan mellan kommunens olika verksamheter 
som berör barn och ungdomar. Degerforsmo-
dellen har utvecklats ytterligare under året. De ti-
digare arbetssätten i samverkan med förskola och 
skola; IOR och Pinocchio har kompletterats med 
SIG (Social insatsgrupp) där grundskolans år 7-9, 
gymnasieskolan och polisen samverkar med IFOs 
barn och ungdomsgrupp. En försöksverksamhet 
har startat som finansieras genom den sociala in-
vesteringsfonden.  
Socialtjänsten genomför ett aktivt arbete för att 
stödja utsatta barns skolgång. Inom verksamheten 
för ensamkommande barn sker ett aktivt arbete i 
samarbete med gymnasieskolan som syftar till att 
ungdomarna kan få ett slutbetyg från gymnasiet. 
Det finns flera skäl till ställningstagandet att kun-
skapslyft för barn och unga är ett avgörande ut-
vecklingsområde. Det är ett område där vi i dag 
inte har den nivå och utveckling som säkerställer 
en god framtid för människor i vår kommun. Ut-
bildning och kunskap är en viktig bakomliggande 
faktor för att nå en bättre folkhälsa. Det finns 
också en koppling mellan kunskap och demokrati. 
 
Ungdomsverksamheterna ska utvecklas i samar-
bete med ungdomarna själva. Föreningsverksam-
heterna är en förutsättning för ett välmående sam-
hälle och ska stöttas. Föreningarnas nolltaxor vid 
hyra av fastställda lokaler har legat fast under året.  
 
En genomlysning av hemtjänsten har genomförts 
och de två huvudsakliga slutsatserna är avsaknad 
av ekonomistyrning och verktyg för att kunna pla-
nera och styra insatserna inom verksamheten.  

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

 

Ett jämställt Degerfors med berikande 
mångfald 

Jämställdhet och mångfald är en grundläggande 
rättighet och en strategisk fråga för Degerfors 
kommun. Jämställdhet och mångfald är en själv-
klar del av kommunens personalpolitik och en 
kvalitetsfråga då det gäller kommunens tjänster. 
 
Med jämställdhet och mångfald menar vi: 
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 Alla människor har lika värde oavsett, 
kön, könsöverskridande identitet eller ut-
tryck, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning eller ålder. 

 En jämn fördelning av makt och infly-
tande för kvinnor och män. 

 Främja att alla individer har samma möj-
ligheter, rättigheter och skyldigheter inom 
alla väsentliga områden i livet. 

 
Möjlighet till självständighet för försörjnings-
stödstagare är ett nedbrutet mål under Ett jämställt 
Degerfors med berikande mångfald. Särskilda insatser 
ska erbjudas gruppen ungdomar 18-25 år som va-
rit aktuella för försörjningsstöd mer än ett år och 
som har psykisk ohälsa.  
Andelen ungdomar som inte har återaktualiserats 
för försörjningsstöd 2016 ligger på 91 %. 

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

 
Invånare med ekonomiskt bistånd har ökat från 
6,0 % 2015 till 7,2 % 2016. 

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

 
Degerfors kommun har sedan många år en jäm-
ställd snöröjning. I första hand plogas gång- cykel-
vägar i anslutning till skolor samt skolgårdar. 
Sandning utförs vid behov efter avslutad snöröj-
ning med prioritet på gång- cykelvägar, skolgårdar, 
parkeringar och gångytor i centrum. Målet har 
uppnåtts vad gäller snöröjning och halkbekämp-
ning. Ett annat nedbrutet mål är att en god belys-
ningsstandard ska upprätthållas med hänsyn till 
bland annat personlig säkerhet. Detta har upp-
nåtts. 

Stimulerande fritid och god folkhälsa 

En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid 
bidrar till god folkhälsa. Kommunkoncernen har 
ett ansvar för att skapa goda förutsättningar och 
att ge möjligheter till detta. 
 
Målen för stimulerande fritid och god folkhälsa 
ska uppnås bland annat genom kontinuerlig kon-

troll, utbyte och förnyelse av lekutrustning på lek-
platser. Under året har åtgärder efter utförd be-
siktning gjorts på lekplatserna. 

Ett aktivt och rikt kulturliv 

Degerfors ska bedriva en aktivt och rikt kulturliv, 
med kreativa mötesplatser och upplevelser som 
berör. Kultur betyder mycket för en kommuns 
dragningskraft och möjlighet att utvecklas. Därför 
behöver samspelet mellan kultur och andra sam-
hällsområden fördjupas. Kulturen är en viktig del 
i det långsiktiga folkhälsoarbetet. Kulturell kom-
petens ska tas tillvara i den konkreta samhällspla-
neringen. 

God tillgänglighet 

Den fysiska miljön, med allmänna lokaler, gatu-
rum och trafik samt den kommunala servicen ska 
vara välkomnande samt anpassas till kommunin-
vånares behov i alla åldrar. God tillgänglighet in-
nebär också anpassade öppettider, snabba svarsti-
der, e-tjänster samt insyn i beslut och verksam-
heter. Kommunala handlingar inför möten i de-
mokratiska organ ska finnas lättillgängliga på nä-
tet, precis som protokoll från dessa sammanträ-
den. God tillgänglighet handlar dessutom om 
goda kunskaper och gott bemötande hos medar-
betare. 
Både när det gäller svarstider, tillgänglighet och 
bemötande får kommunen låga resultat. 
 

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

 

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

 

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

 
E-faktura erbjuds till både renhållnings- och VA 
abonnenter och arbetet med E-faktura för kom-
munens verksamheter initierades. Inom socialför-
valtningen har utvecklingen av E-tjänster fortsatt 
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under året och inom ramen för Degerforsmo-
dellen finns en E-tjänst för föräldrastöd – Föräl-
draguiden. 
 

Handlingar ska färdigställas och skickas ut/vara 
tillgänglig på lämpligt sätt i god tid inför samman-
träden så att de förtroendevalda har tillräckligt 
med tid att sätta sig in i ärendena. I allt väsentligt 
har målet klarats, både vad gäller utskick till kom-
munfullmäktige och kommunstyrelsen. Extra ut-
skick har dock gjorts med anledning av att hand-
läggare inte fått sina handlingar färdiga till utsatt 
stoppdatum.  
 

En god miljö 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. Utgångspunkten för arbetet är den miljö-
påverkan som naturen tål och anger det tillstånd 
för den lokala miljön som miljöarbetet ska sikta 
mot. 
 
Ett nedbrutet mål är att det ska levereras ett vatten 
med hög kvalitet i enlighet med gällande lagstift-
ning. Målet är att med god leveranssäkerhet förse 
kommunens abonnenter med vatten av god kvali-
tet, samt att avloppsvattnet tas om hand på ett mil-
jöriktigt sätt och enligt gällande direktiv och lagar. 
Målet är att omhänderta avlopp och dagvatten på 
ett sätt som uppfyller lagens krav på säkerhet och 
miljö. Målet ska uppnås genom en fortsatt VA-sa-
nering, utbyggnad av ledningsnätet och förnyelse 
av våra vatten- och avloppsreningsverk samt 
pumpstationer. Uppföljning ska ske bland annat 
genom rapportering av mängd nickel och krom i 
avloppsslammet. Målnivån ska vara tjänligt utan 
anmärkning i samtliga mätningar. Kromvärdena 
håller sig inom målet medan nickelhalten ligger 
strax över. Företag som visat spår på metaller i av-
loppsvattnet har informerats om att inga metaller 
får tillföras i avloppsvatten. 
 
Ytterligare ett nedbrutet mål är att en bra renhåll-
ning erbjuds inom de lagar och regler som gäller 
för kommunal verksamhet. Målet är att kunna er-
bjuda alla hushåll differentierad renhållning med 
utbyggd källsortering samt verka för en ökad re-
duktion av avfall och en ökad återvinning av em-
ballage och förpackningar.  Målen ska uppnås ge-
nom avfallsplaner och renhållningsordning, aktiv 
information, god tillgänglighet på återvinnings-
centralen. Servicenämnden ska medverka till att 
fastighetsbolag och FTI (samarbetsorganisationen 

Förpacknings- och Tidningsinsamling) utvecklar 
fastighetsnära källsortering. Uppföljning ska ske 
genom kundenkät till renhållningskunderna där 
målet ska vara minst 80 % kundnöjdhet.  
Ingen kundenkät har genomförts under 2016. 

Ekonomi i balans 

Kommunens ekonomi ska vara i balans. En långsik-
tig planering och ansvarsfull hushållning ger möjlig-
het till offensiva satsningar i en stark ekonomi och 
goda förutsättningar att klara lågkonjunktur. Det är 
viktigt att ha balans mellan kostnader och intäkter på 
såväl lång som kort sikt.  
 
Ett nedbrutet mål är att den outhyrda lokalytan 
ska minska varje år. Inga outhyrda lokaler har un-
der året tillkommit och målet bedöms därmed vara 
uppnått. 
 
Positivt resultat 
Ett positivt resultat över åren ger stabilitet i verk-
samheterna och möjlighet att hantera oförutsägbar-
heter och konjunkturmässiga svängningar. En förut-
sättning för detta är säkra prognoser och en stark 
budgetdisciplin i hela organisationen. 
Den långsiktiga målsättningen är att resultatet skall 
uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag under planperioden. Målet för 2016 var 
satt till 1 % (5,3 mkr) exklusive kostnader som upp-
stått inom den sociala investeringsfonden. Årets re-
sultat blev positivt, 5,6 mkr (1,05 %).  
 

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 
 

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

 
Ansvarsfull investeringsnivå 
Varje beslut om en investering ska kopplas till de 
driftkostnader som investeringen medför i framti-
den. De löpande investeringarna skall understiga 
avskrivningarna. Större strategiska investeringar 
kan finansieras via lån. Den totala investeringsvo-
lymen skall anpassas så nyupplåning minimeras.  
Kommunfullmäktiges investeringsmål är en max-
imal investeringsnivå på 120 mkr för mandatperi-
oden. 
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Årets investeringsnivå uppgick till 24,3 tkr vilket 
understiger avskrivningarna. Under året har några 
större strategiska investeringar pågått såsom ut-
byggnad av kommunalt vatten och avlopp längs 
Västra Möckelnstranden och trafiksituationen vid 
Stora Vallaskolan. 
 
Ansvar för pensionsskulden 
Kommunen har ingen specifik pensionsmedels-
förvaltning. Kommunen har inte heller gjort så 
kallade förtida inlösen av äldre pensionsförpliktel-
ser. Detta innebär att varje verksamhetsår framö-
ver måste finansiera de ökade kostnaderna för 
pensioner. 
 

Effektiv organisation 

Kommunkoncernens verksamhet består huvud-
sakligen av tjänsteproduktion. Det betyder att alla 
medarbetares kompetens och insatser i arbetet är 
en avgörande framgångsfaktor för Degerfors ut-
veckling. För att utveckla en effektiv organisation 
krävs att uppdrag, ansvar och befogenheter är tyd-
liga och kommunicerade. En effektiv organisation 
är en förutsättning för att kommuninvånarnas 
pengar, kommunalskatten, ska användas på bästa 
sätt. 
 
Ingen uppföljning finns direkt kopplade till detta 
mål. Enligt kommunallagen ska organisationen 
vara effektiv och ligger naturligt med i det dagliga 
arbetet och framför allt vid personalförändringar 
görs en bedömning om tjänsten ska återbesättas 
och till vilken grad. 

Delaktiga och engagerade kommunin-
vånare 

Kommunkoncernen ska ha en snabb handlägg-
ning av medborgarförslag och alla förslag ska be-
handlas respektfullt. Välinformerade och delaktiga 
invånare är Degerfors bästa ambassadörer.  
 
Degerfors kommuns valdeltagande var högt vid 
2014 års riksdagsval (84,1 %, ca 1 % mer är snittet 
för riket). Kommunen kan bli bättre på att låta sina 
medborgare delta i kommunens utveckling. Trots 
en ökning från 33 poäng 2015 fick kommunen 
endast 35 poäng av 100 möjliga. Kommunens 
webbinformation till medborgarna har minskat 
från 75 % (2015) till 72 %. Detta är fortfarande två 
förbättringsområden.  

 

Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 

 

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 
 

 
Mått från Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 

Samverkan 

Kommunkoncernen ska verka för samverkan som 
är utvecklande och god för inblandade parter. Så-
dan samverkan främjar kommunens utveckling, 
möjliggör en ökad kvalitet och ett effektivare ar-
betssätt. Samverkan ska ske såväl internt, inom 
kommunens förvaltningsorganisation och mellan 
tjänstemän och politiker som externt med andra 
kommuner och organisationer. 
 
Kommunens sociala investeringsfond har fortsatt 
bidragit till arbetsmarknadsprojektet Vägen vidare 
som på ett framgångsrikt sätt hjälpt framförallt ny-
anlända närmare arbetsmarknaden. Projektet för-
längdes till att bedrivas under hela 2016 och kom-
mer bli en permanent verksamhet från 2017. 

Kompetensförsörjning 

Våra kommuninvånare ska mötas av kompetenta 
medarbetare som är stolta över sitt yrke och det 
arbete vi utför. Med rätt kompetens kan kommu-
nen erbjuda kommuninvånarna kvalitativa tjänster 
med en god och effektiv service som överträffar 
förväntningarna. Med rätt kompetens skapas för-
utsättningar för utveckling i organisationen på 
både lång och kort sikt. För att attrahera arbets-
kraft är faktorer som en trygg anställning, en rätt-
vis lön, meningsfulla arbetsuppgifter, bra ledar-
skap, möjlighet att påverka sin arbetssituation, 
rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckl-
ing av betydelse.  
 
Kommunen ska ta tillvara på de anställdas erfaren-
heter och kunskaper. Kommunens medarbetare 
förväntas delta i utvecklingsarbete där strävan ef-
ter största möjliga medborgarnytta och effektivt 
arbetssätt är i fokus. 
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Effektiva arbetsmetoder 

Arbetsgivaren ska utveckla arbetssätt för effektiva 
tjänster med hög kvalitet och största möjliga med-
borgarnytta genom att systematiskt planera, ut-
föra, följa upp, utvärdera och förbättra verksam-
heten. Genom processinriktning, kvalitetssäkring 
och helhetssyn ska kommunen skapa mervärde 
för invånarna 

Social investeringsfond 
Under 2013 fattade kommunfullmäktige beslut att 
inrätta en social investeringsfond och att öron-
märka 3,0 mkr för ändamålet. I samband med års-
redovisning under våren 2014 avsattes ytterligare 
3,0 mkr. Sammanlagt har fullmäktige fattat beslut 
om att sätta av 6,0 mkr i den sociala investerings-
fonden. De avsatta medlen för sociala investe-
ringar ska användas för arbete med förebyggande 
och tidiga insatser. Ansökningarna ska syfta till att 
motverka utanförskap i samhället och sikta mot 
ett gott liv för de personer som insatsen avser. 
Med det menas att motverka risker att personer 
hamnar i arbetslöshet, missbruk, kriminalitet, eller 
sjukdom.  
 
Ansökan kan enbart göras av nämnder inom De-
gerfors kommun. Samverkan över nämndgrän-
serna är önskvärt och det är även önskvärt med 
samverkan med de gemensamma nämnder kom-
munen har. Samverkan med övriga aktörer kan 
också ske. Det gäller exempelvis kommunala bo-
lag såsom landstinget/region/kommun, arbets-
förmedling, försäkringskassan, föreningar, organi-
sationer eller företag.  
 
Varje projekt ska följas kontinuerligt. För att 
bättre säkerställa ett lärande i utvecklingsarbetet 
ska varje ansökan beskriva hur uppföljningen ska 
gå till. Det ska finnas en plan för hur resultatet ska 
följas upp och redovisas, utvärderas och analyse-
ras. Erfarenheter och slutsatser ska sammanställas 
i en slutrapport som ska möjliggöra spridning av 
resultaten och generellt genomförande.  
 
Kommunens sociala investeringsfond har fortsatt 
bidragit till arbetsmarknadsprojektet Vägen vidare 
som på ett framgångsrikt sätt hjälpt framförallt ny-
anlända närmare arbetsmarknaden. Projektet för-
längdes till att bedrivas under hela 2016 och kom-
mer från 2017 gå över till ordinarie verksamhet. 
Den särskilda undervisningsgruppen som bedrevs 
som social investeringsfond under två år övergick 
till ordinarie verksamhet från 2016.  

I januari 2016 beviljade kommunstyrelsen ett 
tredje projekt, Social insatsgrupp, som kommer 
bedrivas under 2016-2017. 
 

Social investeringsfond (tkr)   2016 

Avsatt belopp 2013 och 2014  6 000 

Vägen vidare     

Beviljat belopp 2 300  -2 300 

Redovisat 2013 -96   

Redovisat 2014 -948   
Redovisat 2015 -306   
Redovisat 2016 -869  
Återstår Vägen vidare  81 

Särskild undervisningsgrupp     
Beviljat belopp 2 600  -2 884 
Social insatsgrupp   
Beviljat belopp 600 -600 
Redovisat 2016 -377  
Återstår Social insatsgrupp 223  
Till förfogande återstående 
medel   297 

 

Sammanfattande finansiell  
analys 
Resultat – kapacitet 
Degerfors kommun redovisar ett resultat om + 
5,6 mkr(+0,8 mkr). Resultatet innebär en positiv 
budgetavvikelse om 1,3 mkr. Jämfört med 2015 är 
resultatet 4,8 mkr bättre. Kommunens justerade 
resultat för 2016 uppgår till 6,8 mkr. I det justerade 
resultatet har hänsyn tagits till ”ianspråktagande” 
ur den sociala investeringsfonden med 1,2 mkr av-
seende projekten social insatsgrupp och vägen vi-
dare. 
  
Nettoinvesteringarna uppgår till 24,3 mkr vilket är 
16,0 mkr lägre än nivån för 2015. Investeringsni-
vån för 2016 underskrider avskrivningarna med cirka 

2,1 mkr. Amortering av anläggningslån har under 
2016 skett med 22,1 mkr. Under 2015 gjordes ny-
upplåning med 19,9 mkr. Skulden till kreditinsti-
tuten uppgår till uppgår nu till ca 174,3 mkr vilket 
ska jämföras med 196,5 mkr 2015. Soliditeten har 
från 28,3 % till 27,2 %. Anledningen är ökningen 
av kortfristiga skulder och avsättningar. Målet om 
att soliditeten ska uppgå till minst 30 % 2017 kom-
mer bli svårt att nå.  

 
Ekonomisk information och uppföljning lämnas 
på samtliga sammanträden med kommunstyrel-
sen. Under årets första månader är information av 
enklare slag. Tillskottet som kommunen erhöll 
från staten i slutet av december 2015 för ökade 
kostnader för flyktingar uppgick till 11,3 mkr. Av 
dessa 11,3 mkr redovisades 3,2 mkr som tillskott 
för 2015 och 8,1 mkr för 2016.  Tillskottet om 8,1 
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mkr är en bidragande orsak till det slutliga budget-
överskottet. Det är framför allt kultur- och utbild-
ningsnämnd och socialnämnd som tillförts extra 
budgetmedel. Kultur- och utbildningsnämnden 
har erhållit mer specialdestinerade statsbidrag än 
vad som tidigare prognostiserats. 
 
I den prognos som lämnades i samband med de-
lårsrapporten prognostiserade nämnderna en sam-
mantagen negativ avvikelse om -0,1 mkr (exklu-
sive projekt inom den sociala investeringsfonden). 
  
I uppföljningen per sista november uppgick 
nämndernas prognostiserade avvikelser till sam-
mantaget +0,8 mkr. Utfallet för 2016 blev bättre 
för samtliga nämnder jämfört med prognosen per 
sista november.  
 

Kommunen i siffror 2014 2015 2016 

Bruttoomsättning, tkr -619 194 -641 327 -702 590 

Balansomslutning, tkr 437 875 449 993 480 945 

Investeringsvolym, tkr -48 863 -40 261 -24 266 

 
Risk – kontroll 
Kassalikviditeten uppgick på balansdagen till 24,2 % 
(29,0 %) Detta är en minskning jämfört med 2015. I 
måttet balanslikviditet tas även hänsyn till de kort-
fristiga fordringarna och detta mått uppgår till 60,1 
% (59,7 %). En betydande del av den höga nivån på 
likvida medel förklaras av skuld avseende mervär-
deskatt för 2015 men främst 2016. Ombudgetering 
med 16,2 mkr till 2017 av ej färdigställda projekt har 
begärts. 
 

Kommunens pensionsförpliktelser är omfattande. 
Om kommunens ansvarsförbindelse avseende pens-
ioner skulle redovisas i balansräkningen skulle det in-
nebära en negativ soliditet och ett negativt eget ka-
pital om ca -143 mkr.  
 
Degerfors kommun har borgensåtaganden på 379,7 
mkr (387 mkr) eller ca 39,5 tkr/invånare. Degerfors-
byggen har gjort nyupplåning med 12 mkr och De-
gerfors Industrihus och Degerfors Energi har amor-
terat nästan 10 mkr vardera.  
 

Finansiella nyckeltal, kommu-
nen 

2014 2015 2016 

Resultat och kapacitet 
   

Nettokostnadsandel inkl. finans-
netto, % 

100,3% 99,8% 99,0% 

Årets resultat, tkr -1 311 759 5 569 

Årets resultat/skatter och statsbi-
drag % 

-0,3% 0,2% 1,0% 

Självfinansieringsgrad av investe-
ringar, % 

43 % 65 % 132 % 

Soliditet 29,0% 28,3% 27,1% 

Risk och kontroll       

Kassalikviditet 12,0% 29,0% 24,2% 

Finansiella nettotillgångar -206 536 -218 375 -210 200 

Borgensåtagande 374 524 387 009 379 658 

Budgetavvikelse -3 125 -1 564 +1 258  

Balanskrav uppfyllt Ja Ja Ja 
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Sammanfattande finansiell analys, Koncernen 
Koncernen Degerfors kommun omsätter cirka 
763 mkr (716 mkr) kostnadssidan och redovisar 
ett positivt resultat på 21,4 mkr (8,0 mkr). Det 
höga resultatet förklaras enkelt av att Degerfors 
kommun, Degerfors Energi samt Degerforsbyg-
gen redovisar samtliga ett bra resultat för 2017. 
 
Den sammanställda redovisningen uppvisar i år 
ett positivt resultat på 21,4 mkr (8 mkr). Jämfört 
med förra året är det en kraftig förbättring. Förra 
årets resultat belastades då av en nedskrivning av 
en industrilokal på Högbergstorp med kapp 8 
mkr. Kommunens resultat är dessutom knappt 5 
mkr bättre än resultatet för 2015. 
 
Investeringarna (materiella anläggningstillgångar) 
i koncernen uppgick till 80,3 mkr (95,7 mkr) varav 
kommunens andel är ca 24,3 mkr (40,3 mkr).  
 
Koncernens soliditet har ökat med drygt 1 pro-
centenhet till 19,4 % jämfört med föregående år.  

Koncernens samlade externa långfristiga lånes-
kuld uppgår till 540 mkr (581 mkr). Under 2016 
har de långfristiga skulderna netto minskat med 
41 mkr. I detta belopp ingår kommunens ökade 
skuld avseende anslutningsavgifter VA, 4,1 mkr, 
samt utlämnat lån till Degerfors IF, 1,5 mkr.  
 
Koncernens skuld till kreditinstitut har under 
2016 minskat med 29,4 mkr och uppgår till 551,9 
mkr vid utgången av 2016. 
 
Såväl kommunens som bolagens likvida medel är 
på balansdagen på en tillfredsställande nivå. Kon-
cernens balanslikviditet har minskat från 89 % till 
75 %.  
 

 

Sammanställd redovisning (mkr) 2014 2015 2016 

Bruttoomsättning  -684 -716 -763 

Balansomslutning 874 910 954 

Investeringsvolym 75 96 80 

 

Finansiella nyckeltal (mkr) 2014 2015 2016 

Resultat och kapacitet    

Årets resultat (tkr) 8,3 8 21,4 

Soliditet (%) 18,3 18,3 19,4 

Risk och kontroll      

Balanslikviditet (%) 91 89 75 

 
 
Resultat efter finansiella poster 
(mkr) 2014 2015 2016 

Degerfors kommun -1,3 0,8 5,9 

Degerforsbolagen AB 0 -0,5 -0,6 

Degerforsbyggen AB 3,6 6,0 5,2 

Degerfors Industrihus AB -2,4 -9,1 -0,7 

Degerfors Energi AB 10,9 12,9 14,8 
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Driftredovisning  
 

 Redovisning Redovisning Budget Avvikelse 

  2015 2016 2016 2016  

(redovisning i tkr)         

Kommunstyrelsen 95 775 104 028 105 256 1 228 

     

Bygg- och miljönämnden 109 90 121 30 

     

Servicenämnden 31 008 32 523 32 475 -48 

varav     

Skattefinansierat: 30 957 30 963 32 475 1 512 

Avgiftsfinansierat - VA: -649 1 532 0 -1 532 

Avgiftsfinansierat - Renhållning: 700 28 0 -28 

     

Kultur och utbildningsnämnden 164 865 173 116 174 995 1 879 

     

Socialnämnden* 203 094 212 098 212 662 564 

      

Nämndernas nettokostnader 494 851 521 855 525 509 3 653 

Varav VA -649 -1 532 0 1 532 

Varav Renhållning 700 -28  0 28 

Skattefinansierade nettokostnader 494 902 520 295 525 509 5 213 
* Inklusive kostnader för projekt inom den sociala investeringsfonden, totalt 1 246 tkr varav Social insatsgrupp 377 tkr och Vägen 
Vidare 869 tkr. 

 
Kommentar till driftredovisningen 
Nämndernas budgetavvikelse uppgår 2016 till + 
3,6 mkr (1,1 mkr), avgiftskollektiven inkluderade. 
Den skattefinansierade verksamhetens budgetav-
vikelse ligger på samma nivå, + 5,2 mkr.  
 
Kommunstyrelsens verksamheter lämnar sam-
mantaget en positiv budgetavvikelse om 1,2 mkr. 
Av detta avser ej förbrukat anslag av anslaget för 
oförutsett 0,7 mkr.  
 
Räddningstjänst +0,5 mkr 
Färdtjänst   - 0,4 mkr 
Miljö- och samhällsbyggn avd +0,5 mkr 
Personalavdelning +0,4 mkr 
Fastigheter  - 0,5 mkr 
 
Servicenämndens skattekollektiv redovisar ett 
överskott på 1,5 mkr (-2,5 mkr). Överskottet beror 
främst på högre intäkter för skogsverksamheten, 
fordonsverksamheten och externa arbeten samt 
lägre kostnader för vinterväghållningen. 
 
VA-verksamheten lämnar ett negativt resultat om 
-1,5 mkr (-0,6 mkr) och renhållningsverksamheten 
-28 tkr (+0,7 mkr). De båda sistnämndas regleras 

mot respektive resultatutjämningsfond vilka efter 
2016 uppgår till 1,6 respektive 3,8 mkr. 
 
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett 
överskott om 1,9 mkr (0,3 mkr) vilket främst beror 
på grundskolan där verksamheten erhållit mer 
statsbidrag än budgeterat. 
 
Socialnämnden redovisar ett överskott på 1,8 mkr 
(-0,3 mkr) exklusive projekten Vägen vidare och 
Social insatsgrupp som finansieras av den sociala 
investeringsfonden. Kostnaden för Vägen vidare 
och Social insatsgrupp uppgår 2016 till 869 tkr re-
spektive 377 tkr. 
 

Prognossäkerhet 
I den prognos som lämnades i samband med de-
lårsrapporten prognostiserade nämnderna en sam-
mantagen negativ avvikelse om -0,1 mkr (exklusive 
projekt inom den sociala investeringsfonden). 
  
I uppföljningen per sista november uppgick 
nämndernas prognostiserade avvikelser till sam-
mantaget +0,8 mkr. Utfallet för 2016 blev bättre 
för samtliga nämnder jämfört med prognosen per 
sista november. 
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Tillskottet som kommunen erhöll från staten i slu-
tet av december 2015 för ökade kostnader för flyk-
tingar uppgick till 11,3 mkr. Av dessa 11,3 mkr re-
dovisades 3,2 mkr som tillskott för 2015 och 8,1 
mkr för 2016.  Tillskottet om 8,1 mkr är en bidra-
gande orsak till det slutliga budgetöverskottet. Det 
är framför allt kultur- och utbildningsnämnd och 
socialnämnd som tillförts extra budgetmedel. Kul-

tur- och utbildningsnämnden har erhållit mer spe-
cialdestinerade statsbidrag än vad som tidigare 
prognostiserats. 
 
De största avvikelserna jämfört med prognosen i 
november återfinns inom servicenämnden och 
kultur- och utbildningsnämnden.  
 
 

Driftredovisning,  
Verksamheterna (tkr) Redovisning  Redovisning  Redovisning Redovisning Redovisning 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Gemensamma verksamheter 22 356 19 933 19 140 23 836 25 159 

Politisk verksamhet 7 042 6 292 6 213 8 032 7 507 

Infrastruktur, skydd mm. 27 328 31 288 31 531 31 718 33 006 

Fritid och Kultur 13 974 13 633 14 448 14 628 17 569 

Pedagogisk verksamhet 204 174 200 319 203 120 207 288 214 944 

Vård och omsorg 198 487 190 362 199 334 203 771 214 512 

Särskilt riktade insatser 2 904 3 098 4 443 3 295 2 083 

Affärsverksamhet*  3 210 2 249 3 596 4 058 2 925 

Summa 470 475 467 174 481 825 496 626 517 706 

*Varav VA-kollektivet -384 -1 681 -274 -649 -1 532 

*Varav Renhållningskollektivet -971 113 -352 700 -28 
Verksamheternas  
nettokostnader 470 475 467 174 481 825 496 677 516 146 

 
 

Kommentar till driftredovisningen på 
övergripande verksamhetsnivå 
Av ovanstående tabell kan man utläsa hur kom-
munens ekonomiska resurser fördelats på de 
övergripande verksamhetsgrenarna de senaste 
fem åren. 
 
Kostnaderna för de gemensamma verksamhet-
erna har ökat relativt mycket jämfört med 2015. 
Undantas nedskrivningen avseende fiber har 
kostnaderna mellan åren istället minskat något.  
Inom Fritid och kultur har båda verksamhets-
grenarna ökat. Inom fritid är det fritidsanlägg-
ningar där avgiftsbefrielsen avseende Stora Valla 

IP är en stor del. Kostnadsökning har även skett 
inom allmänkultur, musikskola samt fritidsgård.  
Verksamheterna inom Pedagogisk verksamhet 
redovisar en ökad nettokostnad om 3,7 % och där 
är det förskoleverksamheten, +7,7 %, samt 
grundskoleverksamheten,+ 6,2 %, som har den 
största kostnadsökningen. 
Kostnadsökningen för hela verksamheten Vård 
och omsorg är 5,2 %. Inom detta område har det 
varit relativt stor kostnadsökning inom vård och 
omsorg, +5,9 %, samt ekonomiskt bistånd, +8,6. 
Inom området affärsverksamhet redovisade 
både VA-kollektivet och Renhållningskollektivet 
ett underskott.  
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Redovisat 

2016 
Budget 

2016 
Avvi-
kelse    

Redovisat 
2016 

Budget 
2016 

Avvi-
kelse 

Kommunstyrelsen 104 028,2 105 256,2 1 228,1  Servicenämnd - Affärsverksamhet 1 559,8 0,0 -1 559,8 

Nämnd- Och Styrelseverks 2 304,7 3 114,0 809,3  Vatten Och Avloppshantering 1 532,2 0,0 -1 532,2 

Stöd T Politiska Partier 492,2 492,0 -0,2  Avfallshantering 27,6 0,0 -27,6 

Revision 509,7 554,0 44,3      

Övrig Verksamhet 2 578,4 2 781,9 203,5    
Redovisat 

2016 
Budget 

2016 
Avvi-
kelse 

Kost Och Städ 2 019,1 2 141,0 121,9  Kultur- Och Utbildningsnämnd 173 116,2 174 995,2 1 879,0 

Näringslivsfrämjande Åtg 2 750,7 2 739,7 -11,0  Nämnd- Och Styrelseverks 643,7 669,0 25,3 

Turistverksamhet 514,4 757,9 243,5  Övrig Verksamhet -8,3 0,0 8,3 

Gator Och Vägar 506,7 505,4 -1,3  Allmän Fritidsverksamhet 718,2 763,0 44,8 

Miljö Och Hälsoskydd 2 333,2 2 744,8 411,6  Allmän Kulturverksamhet 675,7 763,3 87,6 

Räddningstjänst 9 922,1 10 214,1 292,0  Bibliotek 2 447,4 2 563,3 115,9 

Allmän Kulturverksamhet 1 422,1 1 382,0 -40,1  Musikskola 3 297,8 3 500,2 202,4 

Idrotts- Och Fritidsanl -184,3 -355,0 -170,7  Idrotts- Och Fritidsanl 1 257,8 1 179,4 -78,5 

Gymn Skola, Gymn Särskola 51 771,4 51 771,4 0,0  Fritidsgårdar 1 410,5 1 341,8 -68,8 

Ej Fördelade Kostnader 574,2 639,0 64,8  Barnomsorg 46 711,7 46 687,6 -24,1 

Vård Och Omsorg 2,5 0,0 -2,5  Pedagogisk Omsorg 1 045,9 1 734,4 688,5 

Övr Vård,Behandl,Service 2 244,3 2 050,0 -194,3  Fritidshem 8 394,0 8 650,9 256,9 

Vård, Behandling, Service 3 163,7 2 800,0 -363,7  Förskoleklass 3 379,1 3 555,0 175,9 

Ej Fördelade Kostnader 933,6 1 093,0 159,4  Grundskola 99 169,1 100 673,3 1 504,2 

Flyktingmottagande 3 264,0 3 250,0 -14,0  Ej Fördelade Kostnader 3 898,6 2 839,1 -1 059,5 

Åtorp 25,8 87,0 61,2  Barn- Och Ungdomsvård 75,0 75,0 0,0 

Affärsverksamhet 238,3 226,4 -11,9      

Kommersiell Verksamhet 32,4 11,5 -20,9    
Redovisat 

2016 
Budget 

2016 
Avvi-
kelse 

Förvaltningslokaler 2 524,9 2 500,1 -24,8  Socialnämnd 212 098,3 212 662,4 564,1 

Gemensamma Verksamheter 14 084,1 13 755,8 -328,3  Nämnd- Och Styrelseverks 727,3 774,7 47,4 

     Turistverksamhet -39,6 -13,3 26,3 

  
Redovisat 

2016 
Budget 

2016 
Avvi-
kelse  Miljö- Och Hälsoskydd 24,2 -14,7 -38,9 

Bygg- Och Miljönämnden 90,5 121,0 30,5  Allmän Fritidsverksamhet 324,7 322,0 -2,7 

Nämnd- Och Styrelseverks 90,5 121,0 30,5  Musikskola 0,0 0,0 0,0 

     Vård Och Omsorg 174 477,0 172 789,0 -1 688,0 

  
Redovisat 

2016 
Budget 

2016 
Avvi-
kelse  Övr Vård,Behandl,Service 314,6 283,0 -31,6 

Servicenämnd 30 962,7 32 474,6 1 511,9  Vård, Behandling, Service 1 882,9 1 969,3 86,4 

Nämnd- Och Styrelseverks 169,0 150,0 -19,0  Individ O Familjeomsorg 5 409,9 3 522,6 -1 887,3 

Kost Och Städ 467,3 499,8 32,5  Barn- Och Ungdomsvård 8 836,8 9 408,3 571,5 

Turistverksamhet -76,2 54,4 130,6  Ekonomiskt Bistånd 13 179,0 12 578,7 -600,3 

Gator Och Vägar 12 040,1 12 534,9 494,7  Övr Individ O Fam Oms 1 093,3 1 156,7 63,4 

Parker 2 435,7 2 238,2 -197,5  Ej Fördelade Kostnader 2 899,2 5 163,7 2 264,5 

Räddningstjänst 108,0 108,7 0,7  Flyktingmottagande 12,0 0,0 -12,0 

Allmän fritidsverksamhet 14,4 259,8 245,4  Arbetsmarknadsåtgärder 2 957,0 4 722,4 1 765,4 

Allmän Kulturverksamhet 509,3 436,6 -72,7      

Idrotts- Och Fritidsanl 5 675,0 5 387,0 -288,0      

Affärsverksamhet 1 618,9 1 636,6 17,7    
Redovisat 

2016 
Budget 

2016 
Avvi-
kelse 

Kommersiell Verksamhet -548,8 -50,4 498,4  Totalt 521 855,7 525 509,4 3 653,9 

Förvaltningslokaler 876,0 1 347,0 471,0      
Gemensamma Verksamheter 7 673,8 7 872,1 198,3      
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Investeringsredovisning 
(tkr) Redovisning 2016 Budget 2016 Avvikelse  

Kommunstyrelsen 8 375 11 590 3 215 

varav,      
Ny ventilation nämndhus 3 688 3 484 204 

Fiber Västra Möckeln/Landsbygd 645 1 636 991 

     

Bygg- och miljönämnden 0 0 0 

     

Servicenämnden 13 030 26 272 13 242 

varav     
Skattefinansierat 6 353 6 641 288 

Skattefinansierat- fastigheter 1 492 1 500 8 

Avgiftsfinansierat - VA 5 185 15 331 10 146 

Avgiftsfinansierat - Renhållning 0 2 800 2 800 

      

Kultur och utbildningsnämnden 1 928 2 525 596 

      

Socialnämnden 933 1 983 1 050 

     

Summa investeringar 24 266 42 370 18 104 

 

Kommentar till investeringsredovisningen 2016
De totala nettoinvesteringarna 2016 uppgick till 
24,3 mkr. I budgeten för 2016 fanns avsatt 42 mkr 
för investeringsändamål. Av överskottet om 18,1 
mkr avser 
 

 0,9 mkr  Fiber  

 10,1 mkr VA-investeringar 

 2,8 mkr Renhållningsfordon 
 

Begäran om ombudgetering har överlämnats till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. För-
slaget till ombudgeteringar framgår i sin helhet av 
den detaljerade investeringsredovisningen som 
återfinns sist i årsredovisningen. Kommunens to-
tala investeringar motsvarar 98 % (172 %) av de 
planenliga avskrivningarna.  
 
Kommunstyrelsens investeringsbudget lämnar 
ett överskott om 3,2 mkr. Överskottet hänför sig 
till projekten trafiksituation/utemiljö vid Stora 

Vallaskolan, fiberutbyggnad samt ofördelat anslag 
om 0,6 mkr.  
 
Inom Servicenämndens skattefinansierade 
område återfinns de största investeringarna inom 
fastigheter, campingstugor samt nya gatuöver-
byggnader Överskottet för avgiftsfinansierade 
verksamheterna om 12, 9 mkr beror främst på 
kommande investeringsprojektet Degerfors vat-
tenverk samt nytt renhållningsfordon. 
 
Kultur- och utbildningsnämndens investe-
ringsbudget uppgick till 2,5 mkr för 2016. Nämn-
dens redovisade överskott om 0,6 mkr består av 
flera olika projekt som lämnat överskott respek-
tive underskott. 
 
Socialnämndens investeringsbudget uppgick till 
2,0 mkr för 2016. Av detta belopp har 0,9 mkr 
förbrukats.  

  

Flerårig investeringsredovisning (mkr) 

Projekt, *(avslut 2016) 
Total 

budget 
Redovisat 
tom 2015 

Redovisat 
2016 

Återstår 
2017 

Total 
utgift 

Beräknad 
avvikelse 

Ny räddningstjänststation* 15,0 14,1 0,0 0 14,1 0,9 

VA - Västra Möckelnstranden* 19,0 20,3 0,9 0 21,2 -2,2 

Degerfors vattenverk 8,4 0,8 0,1  0,9  
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Personalekonomisk redovisning 
Underlag till den personalekonomiska redovis-
ningen är hämtat ur kommunens personal- och lö-
nesystem och avser förhållanden den 31 december 
2016. Om inget annat anges avser materialet tillsvi-
dareanställda i Degerfors kommun.  

 

 
 
Tabellerna nedan redogör för antalet tillsvidarean-
ställda respektive månadsanställda inom Degerfors 
kommun vid samma tidpunkt. I begreppet månads-
avlönade ingår tillsvidareanställda (inklusive sjuk-
skrivna, föräldralediga och tjänstlediga) samt viss-
tidsanställda med månadslön.  
 
Såväl antalet tillsvidareanställda som antalet må-
nadsanställda har ökat jämfört med föregående år. 
Enligt beslut av kommunstyrelsen ska alla nyinrät-
tade tillsvidaretjänster beslutas av respektive 
nämnd oavsett omfattning. Återbesättning av tills-
vidaretjänster beslutas av respektive förvaltnings-
chef.  

 

Tillsvidareanställda     

  2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 
Tillsvidareanställda 657 669 685 
Omräknat i helti-
der 589 602 625 

 

Månadsavlönade              

Datum 2015-12-31 2015-12-31 2016-12-31 
Månadsavlönade  744 744 755 
Omräknat i heltider 680 680 690 

 
Det ökade antalet medarbetare beror på föränd-
rade behov i verksamheterna men medför samti-
digt en ökad arbetsbelastning för kommunens ad-
ministrativa stödfunktioner.  
 

Anställda per nämnd 
Tabellen visar antalet tillsvidareanställda män och 
kvinnor per nämnd. Vid årsskiftet 2016/2017 var 
totalt 685 personer tillsvidareanställda i Degerfors 
kommun. Av de tillsvidareanställda medarbetarna 
inom kommunen är 17 % män och 83 % kvinnor.  
 

Antal tillsvidareanställda/nämnd 

  KS BMN SVN KUN SN Totalt 
Kvinnor 23 0 5 212 327 566 
Män 10 0 32 28 49 119 
Totalt 33 0 37 240 376 685 

 
Anställda heltid/deltid 
Totalt är 62 % av de tillsvidareanställda medarbe-
tarna anställda på heltid. Det finns en tydlig köns-
skillnad när det gäller heltid. 
 

Kvinnor resp. män 
med heltid, %     

  2015  2016 

Kön Kvinnor Män Kvinnor Män 

Heltid 53 76 57 83 

 
Åldersstruktur 
Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda 
har sjunkit till 47 år (49 år för 2015). De största 
grupperna återfinns fortfarande inom åldersinter-
vallet 40-59 år.  

Åldersstruktur, %       

Åldersindelning (%)  2014    2015     2016  
20-29 4 5 8 
30-39 15 17 18 
40-49 30 28 29 
50-59 33 32 32 
60- 17 19 13 

 
Frisknärvaro 
Andelen anställda helt utan sjukfrånvaro under 
2016 uppgick till 40 %, en ökning med 4 % från 
föregående år. 

 

Frisknärvaro 
   

Nämnd 
 

Månadsavlönade 
Antal utan  

sjukfrånvaro 
        

%  
BM 0 0 0 
KS 35 26 74 
KUN 288 112 39 

SRN 37 21 57 
SN 395 140 35 
Totalt 755 299 40 

 

Sjukfrånvaro per nämnd 
Under 2016 uppgick kommunens totala sjukfrån-
varo till 7,21 % i förhållande till ordinarie arbets-
tid, att jämföra med 2015 års nivå på 7,04 %.  
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Sjukfrånvaro, %, Nämnd     

Nämnd 2014 2015 2016 

Bygg och miljönämnden 0 0 0 
Kommunstyrelsen 0,94 1,45 2,86 
Kultur- och utbildningsnämnden 6,78 7,99 7,71 

Servicenämnden 1,50 2,26 1,83 
Socialnämnden 6,44 7,43 7,88 
Totalt 5,98 7,04 7,21 

 
Kommunsstyrelseförvaltningen och Serviceförvalt-
ningen har få medarbetare och ett fåtal sjukskriv-
ningar får därmed stort genomslag på statistiken för 
respektive förvaltning, effekten på kommunen som 
helhet är däremot inte så stor. 

 
Sjukfrånvaro per kön och nämnd 
Totalt har männens sjukfrånvaro ökat med en pro-
cent sedan 2015. Kvinnornas sjukfrånvaro är närm-
ast oförändrad. 
 

Sjukfrånvaro, Nämnd och kön 

Nämnd Kvinnor Män 

Bygg och miljönämnden 0 0 
Kommunstyrelsen 1,38 5,55 

Kultur- och utbildningsnämnden 7,79 7,30 
Servicenämnden 0,79 2,01 
Socialnämnden 8,47 4,35 

Totalt 7,83 4,68 

 
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 
Av den totala sjukfrånvaron utgjorde 70 % lång 
sjukfrånvaro (60 dagar eller längre), vilket är oför-
ändrat sedan 2015. I ett lite längre perspektiv har 
den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjuk-
frånvaron ökat stadigt från 2011.  

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 

2016 70 
2015 70 

2014 63 
2013 59 
2012 60 
2011 53 

 
Sjukfrånvaro 1-14 dagar  
Av den totala sjukfrånvaron utgjorde 21 % sjuk-
frånvaro som varade 1-14 dagar, vilket är närmast 
oförändrat sedan 2015. I ett lite längre perspektiv 
har den korta sjukfrånvarons andel av den totala 
sjukfrånvaron minskat från 2011.  

Sjukfrånvaro 1-14 dagar, % 

2016 21 
2015 22 

2014 26 
2013 25 
2012 27 
2011 31 

 
Sjukfrånvaron per åldersgrupp 
Den största ökningen återfinns ibland de yngsta 
medarbetarna, åldersgruppen 29 år och yngre. 

Gruppen är relativt liten och ökningen får därmed 
ett begränsat genomslag på den totala sjukfrånva-
ron. 

 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp, % 

ålder 2014 2015 2016 
< = 29 3,26 3,44 5,83 

30-49 5,25 5,77 5,98 
> = 50 6,95 8,70 8,51 

 

Sjukfrånvaro sammanfattning 
2006 var kommunens totala sjukfrånvaro 8,30 % 
och minskade därefter för att under perioden 2009-
2011 ligga på knappt 5 %. Sedan dess har sjukfrån-
varon succesivt ökat till dagens 7,21 %. 2011 ut-
gjorde de korta sjukfallen (1-14 dagar) ca en tredje-
del av den totala sjukfrånvaron. Under 2016 var 
denna andel ca en femtedel. Under samma period 
har den längre sjukfrånvaron (60 dagar eller längre) 
gått från att utgöra drygt hälften 2011 till 2016-års 
nivå på drygt två tredjedelar.  
 
En stor och ökande andel av kommunens pågående 
sjukskrivningar är alltså långa ärenden där det en-
bart är aktuellt med medicinsk rehabilitering. Här är 
kommunens möjligheter i regel begränsade, arbets-
givaransvaret omfattar enbart arbetslivsinriktad re-
habilitering. Att fånga upp tidiga signaler på indi-
vid- och gruppnivå, att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande är däremot sannolikt väl investe-
rade insatser såväl när det gäller att sänka sjukfrån-
varon som att bidra till att kommunens medarbe-
tare trivs på arbetet.  
 

Friskvård 
Som ett led i kommunens friskvårdsarbete anord-
nades under året en kostgrupp i företagshälsovår-
dens regi där medarbetare fick föreläsningar och 
coachning med fokus på en hållbart förbättrad 
livsstil. Även stöd i att bli tobaksfri erbjöds via fö-
retagshälsovården, såväl i grupp som individuellt.  
En föreläsning om skadligt bruk och missbruk ar-
rangerades med hjälp av ALNA. 
Ett utredningsuppdrag avseende ett förbättrat 
friskvårserbjudande till kommunens medarbetare 
har givits till personalavdelningen. Förslag till be-
slut kommer att lämnas under 2017.  
 

Mertid och övertid 
Tabellerna i detta avsnitt visar 2016 års mer- och 
övertidstimmar fördelat per nämnd. Det totala 
mer- och övertidsuttaget har ökat jämfört med fö-
regående år.  
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Medellön 
Medellön/månad uppgick under 2016 till totalt 28 
155 kr, för kvinnor 27 973 kr och 28 952 kr för 
män. Kvinnornas medellön i förhållande till män-
nens uppgår till 96,6 % (94 % för 2015). 

 

Medellön       

Nämnd Kvinnor (2016) Män (2016) Skillnad % 

KS 34 469 42 500 19 

BM - - - 

SRN 27 721 27 874 0,5 

KUN 29 220 28 714 1,8 

SN 26 627 27 059 1,6 

Totalt 27 973 28 952 3,4 

 

Ledarskap  
Kompetenta chefer är en viktig framgångsfaktor 
för kommunen. Arbetsbelastningen är periodvis 
hög och höga krav ställs i uppdraget att verkställa 
politiska beslut.  
 
Under hösten har ett introduktionsprogram för nya 
chefer sjösatts. Syftet är att ge en gemensam kun-
skapsbas samt att underlätta internt nätverkande 
inom chefsgruppen. Introduktionen består av fem 
block: personalfrågor, kommunkunskap, ekonomi, 
arbetsmiljö och ledarskap.  
 
Chefernas kontinuerliga kompetensutveckling 
inom personalområdet bedrivs fortsatt via regel-
bundna chefsträffar i personalavdelningens regi. 
Information om till exempel arbetsrätt, lönefrågor, 
förändringsprocesser och medierelationer har un-
der året givits av personalavdelningen i kombinat-
ion med externa föreläsare.  
 
Under hösten har personalavdelningen påbörjat ett 
arbete med att förbättra tillgängligheten för det 
stödmaterial inom personalområdet som cheferna 
har till sitt förfogande (avtal, rutiner etc.) i en chef-
shandbok. Detta arbete fortsätter under 2017 och 
även en förbättrad personalhandbok riktad till 
medarbetarna kommer att lanseras.  

 
 

Personalkostnader (tkr) 2012 2013 2014 2015 2016 

Arvode till förtroendevalda 2 258 2 276 2 446 2 716 2 691 

Personalkostnader, varav; 332 093 328 872 345 994 364 423 397 713 

Månadslön 157 142 153 678 158 223 166 851 178 389 

Timanställda 17 245 15 983 18 184 19 295 22 244 

Semesterlön 27 261 27 934 28 684 30 577 33 263 

Mertid 2 564 2 339 2 348 2 565 2 926 

Övertid 1 387 1 197 1 566 1 476 1 789 

Jour och beredskapslön 794 826 934 1 132 1 296 

Sjuklön 3 272 3 479 3 554 3 786 4 561 

OB-tillägg 10 435 9 925 10 966 12 013 13 279 

Lön övriga avtal (ex. BEA) 3 695 4 504 6 304 5 688 5 825 

Uppdragstagare/arvodesanställda 3 353 4 049 4 637 5 218 6 308 

Sociala avgifter - PO pålägg 73 473 69 758 72 059 76 381 84 644 

Pensioner inklusive löneskatt* 25 151 27 970 30 938 31 801 38 258 

Förändring semesterlöneskuld -57 437 1 469 1 185 -1 142 

Avgångsersättning -1 300 258 5 27 0 

Särskild avtalspension 0 0 0 0 0 

Övrigt 5 152 3 887 3 385 3 667 3 365 

Kurs och konferens 1 501 1 418 1 310 1 596 1 495 

Hälsovård 1 026 1 230 1 428 1 167 1 214 

Personalkostnader, totalt 334 351 331 148 348 439 367 139 400 404 

* beloppen är justerade 2012-2013 med anledning av jämförelsestörande effekter, avtalspension   

Mertid, timmar       

Nämnd 2013 2014 2015 2016 
KS 8 55 135 0 
BM 0 0 0 0 
SRN 243 231 437 113 

KUN 3 113 1 203 1 211 4017 
SN 13 933 9 265 9 682 11278 
Totalt 17 297 10 754 11 465 15361 

     

Övertid, timmar       

Nämnd 2013 2014 2015 2016 
KS 72 200 15 13 
BM 0 0 0 0 
SRN 1 583 1 155 1 272 973 

KUN 670 1 203 1 336 612 
SN 2 180 1 813 2 420 4099 
Totalt 4 505 4 371 5 043 5709 
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EKONOMISK REDOVISNING 

Modell för finansiell analys 
Den modell som Degerfors kommun väljer 
kallas RK-modellen. Denna modell syftar till 
att analysera fyra viktiga perspektiv som ska 
leda till en finansiell bedömning av såväl kom-
munen som koncernen Degerfors kommun 
och därmed bedöma huruvida kommunen har 
en god ekonomisk hushållning eller inte. 

Modellen bygger på de fyra områdena: resultat, 
kapacitet, risk och kontroll.  

Resultat 

Resultatet kartläggs och utreds. Utvecklingen 
av olika intäkter och kostnader bedöms. Inve-
steringarna belyses även under detta avsnitt. 

Kapacitet 

Eller långsiktig betalningsberedskap. Vilken 
förmåga har kommunen på lång sikt att klara 
sina åtaganden, ju svagare kapacitet desto 
sämre förmåga att klara av framtida ekono-
miska problem.  

Risk 

Området beskriver hur kommunen är expone-
rat finansiellt. Här analyseras borgensåtagande 
och pensionsskuld. En god ekonomisk hushåll-
ning visar även kommunens förmåga att på 
kort och lång sikt möta finansiella problem. 

Kontroll 

En god följsamhet mot budget är ett utryck för 
god ekonomisk hushållning. I detta perspektiv 
analyseras hur ekonomiska planer följs. För att 
belysa analysen av dessa perspektiv visas ett an-
tal nyckeltal som skall belysa ställningen och ut-
vecklingen i de flesta fall under den senaste 
treårsperioden. 

Fördjupad finansiell analys – 
kommunen 

Degerfors kommun redovisar ett resultat om 
+5,6 mkr (+0,8 mkr). Resultatet innebär en po-
sitiv budgetavvikelse om 1,3 mkr. Jämfört med 
2015 är resultatet 4,6 mkr bättre. 2015 erhölls 
en intäkt avseende återbetalning för AGS-för-
säkringar om sammantaget 4,3 mkr. Både 2015 
och 2016 har resultaten tillgodoförts generellt 
statsbidrag med anledning av flyktingsituat-
ionen. För 2015 uppgick beloppet till 3,2 mkr 
och 2016 uppgick det till 8,1 mkr. Kommunens 
justerade resultat för 2016 uppgår till 6,8 mkr. 
Anledningen till att det justerade resultatet är 
bättre än det redovisade resultatet beror på att 

de bägge projekten som bedrivs med hjälp av 
den sociala investeringsfonden avräknas vid 
balanskravsavstämningen. Beloppet uppgår 
sammantaget till 1,2 mkr. 
 
Nettoinvesteringarna uppgår till knappt 24 mkr 
vilket är ca 16 mkr lägre än nivån för 2015. In-
vesteringsbudgeten uppgick till ca 42 mkr. Den 
största anledning till att hela budgeten inte för-
brukats är Projekt inom VA-verksamheten, ca 
10 mkr, renhållningsfordon ca 3 mkr några 
projekt inom kommunstyrelsen. Det gäller 
bland annat fiberutbyggnad, ca 1 mkr, trafiksi-
tuation/utemiljö vid Stora Vallaskolan, 0,6 mkr 
samt att hela det oförutsedda anslaget inte dis-
ponerats. 
 
De långfristiga anläggningslånen har under 
2016 sjunkit med ca 22 mkr. Anläggningslånen 
uppgår nu till ca 174 mkr. Soliditeten har mins-
kat från 28,3 till 27,2%. 

 
Resultat och kapacitet 
Intäkter och kostnader 
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 
6,5 % mellan 2015 och 2016. Skatteintäkterna 
ökade med 4,0 %. Generella statsbidrag och ut-
jämning ökade med 18,3 %. En relativt stor 
förklaring till detta är det statsbidraget med an-
ledning av flyktingsituationen. Finansnettot har 
förbättrats med 23 %. Förbättringen beror på 
att hela utdelningen från Kommuninvest resul-
tatfördes 2016. 

 
För att ha en god kontroll av kommunens eko-
nomi är det viktigt att följa nettokostnadernas 
utveckling i förhållande till skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Nyckeltalet talar om hur 
stor andel som den löpande verksamheten tar i 
anspråk av skatteintäkter och bidrag. Det ut-
rymme som därefter blir kvar kan användas för 
amortering av lån, finansiering av investeringar 
samt eventuellt sparande. Tabellen nedan visar 
att verksamheten exklusive avskrivningar tog i 
anspråk 93,9 % (94,7 %) av skatter och statsbi-
drag under 2016. Det är en positiv minskning 
med 0,8 procentenheter jämfört med 2015. Av-
skrivningarnas andel var 4,95 % (4,7 %).  
 
Verksamheternas nettokostnad inklusive fi-
nansnettot upptar 99,0 % (99,8 %) av skattein-
täkterna och de generella bidragen. Nettokost-
nadsnivån har de två senaste åren sjunkit och 
ligger på en bättre nivå jämfört med tidigare år. 
Budget 2017-2019 är lagd så att kommunfull-
mäktiges långsiktiga finansiella målsättning om 
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minst 1 % av skatteintäkter och generella bi-
drag uppnås för 2017 och 2018.  För 2019 upp-
går resultatet till 0,44 %. Noterbart är att de an-
givna resultaten är inklusive ospecificerade 
kostnadspassningar för 2018 och 2019 med 4 
mkr/år. Måluppfyllelsen 2016 mot detta lång-
siktiga mål uppgick till 1,05 %.  
 

Bild 1: Intäkter och kostnader 

Procentuell förändring 2014 2015 2016 
Verksamhetens nettokost-
nad 5,4 % 1,6 % 6,5 % 
Verksamhetens nettokost, 
exkl. synnerliga skäl  --  -- -- 

Skatteintäkter 0,8 % 2,6 % 4,0 % 
Generellt statsbidrag och 
utjämning 13,1 % 0,1 % 18,3 % 

Finansnetto -92,8 % -12,4 % +23,7% 

 
Bild 2: Olika kostnaders andel av skatteintäkter och 
bidrag 

% 2014 2015 2016 
Verksamhetens andel av 
skatter o bidrag 95,3 % 94,7 % 93,9 % 
Avskrivningarnas andel av 
skatter o bidrag 4,6 % 4,7 % 4,9 % 

Nettokostnadsandel 99,8 % 99,4 % 98,8 % 
Finansnettots andel av 
skatter o bidrag 0,4 % 0,4 % 0,1 % 
Nettokostnadsandel inkl 
finansnetto 100,3 % 99,8 % 99,0 % 
Verksamhetens nettokost-
nad, exkl synnerl 100,3 % 99,4 % 99,0 % 

 

Investeringsvolym 
Kommunens materiella nettoinvesteringar 
uppgick till 24,3 mkr under 2016. Nivån under-
skrider de planenliga avskrivningarna med ca 
0,4 mkr. Jämfört med budget lämnar investe-
ringsredovisningen ett överskott om ca 18,1 
mkr. Den största enskilda posten som investe-
rats är ny ventilation i nämndhuset, 3,5 mkr.  
 

Bild 3a: Investeringsvolym 

% 2014 2015 2016 
Investeringsvolym/netto-
kostnader 3,7 % 3,6 % 3,4 % 
Nettoinvesteringar/av-
skrivningar 81,2 % 77,2 % 68,4 % 

 

Finansiering av investeringarna 
Av tabellen nedan framgår att investeringarna 
inte fullt ut finansierats med medel som 2016 
års verksamhet genererat. Självfinansierings-
graden uppgår till 132 % (65 %).  
 

 

Bild 3b: Finansiering av investeringarna  

Tkr 2014 2015 2016 
Kvar av skatteintäkter ef-
ter drift 20 881 26 229 31 923 
Summa årets nettoinve-
steringar -48 863 -40 261 -24 266 

Självfinansieringsgrad i % 43 % 65 % 132 % 

 

Årets resultat 
Årets resultat uppgår till + 5,6 mkr (+ 0,8 mkr). 
Återbetalning avseende AGS-försäkring har 
skett med 4,3 mkr under 2015. Under 2015 och 
2016 har generellt statsbidrag betalats ut med 
3,2 mkr för 2015 och 8,1 mkr för 2016 avse-
ende den uppkomna flyktingsituationen. 
  

Bild 4: Årets resultat    

  2014 2015 2016 

Årets resultat i tkr -1 311 759 5 569 
Årets resultat/skatter och 
bidrag -0,3 % 0,2 % 1,0 % 

Årets resultat/eget kapital -1,0 % 0,6 % 4,3 % 

 

Balanskravsavstämning 
Årets resultat uppgår till + 5,6 mkr. Det juste-
rade resultatet påverkas positivt av ”ianspråkta-
gande” av den sociala investeringsfonden med 
projekten Vägen Vidare och Social insatsgrupp. 
Det justerade resultatet uppgår till 6,8 mkr. 
 
Bild 5: Balanskravsav-
stämning     

Tkr   2014 2015 2016 
Årets resultat enligt resul-
taträkning  -1 311 759 5 569  
 - Reducering av samtliga 
realisationsvinster         
 + Justering för realisations-
vinster enligt undantagsmöj-
lighet  474   
 + Justering för realisations-
förluster enligt undantags-
möjlighet     2 139   
Årets resultat efter ba-
lanskravsjusteringar  -837 2 898  

 - reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv         
 + användning av medel 
från resultatutjämningsre-
serv     
+ disponering av medel från 
sociala investeringsfonder  2 170 1 826 1 246 

Balanskravsresultat   1 333 4 724 6 815 
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Soliditet 
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella förmåga. Måttet visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats med 
egna medel. Soliditeten uppgår vid utgången av 
2016 till 27,1 % vilket är en försämring med ca 
1,2 procentenheter jämfört med 2015.  
 
Bild 6: Soliditet    

% 2014 2015 2016 

Soliditet 29,0 % 28,3 % 27,1 % 

Tillgångsförändring 6,1 % 2,8 % 6,9 % 

Förändring eget kapital* -1 312 759 2 847 
*Förändringen av eget kapital är ej överensstämmande med re-
sultatet för 2016 då viss del pensionsavsättningen redovisats som 
förändrad redovisningsprincip. 

 

Skuldsättningsgrad 
Den del av tillgångarna som inte har finansie-
rats med egna medel benämns skuldsättnings-
grad. Kommunens skuldsättningsgrad uppgår 
till 72,9 % vilket är en ökning med 1,2 procen-
tenheter jämfört med 2015. 
 

Bild 7: Skuldsättningsgrad 

% 2014 2015 2016 

Total skuldsättningsgrad 71,0% 71,7% 72,9% 
 varav avsättningsgrad 
pensioner 0,6% 0,6% 1,7% 
 varav avsättningsgrad öv-
rigt 0,4% 0,2% 0,2% 
 varav långfristig skuld-
sättningsgrad 40,4% 43,9% 35,7% 
 varav kortfristig skuld-
sättningsgrad 29,6% 26,9% 35,3% 

 

Kommunalskatt 
En aspekt i bedömningen av kommunens fi-
nansiella kapacitet är vilken möjlighet kommu-
nen har att påverka sina inkomstkällor. En hög 
kommunalskatt ger tillexempel ett mer begrän-
sat utrymme att genom en skattehöjning öka 
kommunens intäkter. Kommunens långsiktiga 
målsättning är att skatten ska kunna hållas oför-
ändrad på nuvarande nivå, 22,30 kr, vilket även 
framgår av budget 2016-2018. 
  

Bild 8: Kommunalskatt    

  2014 2015 2016 

Primärkommunalskatt i kr 22,30 22,30 22,30 
 

  

Risk och kontroll 

För att mäta den kortfristiga betalningsbered-
skapen används måttet kassalikviditet. Är måttet 
100 % innebär det att de likvida medlen och de 
kortfristiga skulderna är lika stora. Kassalikvidite-
ten uppgick på balansdagen till 24,2 % (28,9 %). 
I måttet balanslikviditet tas även hänsyn till de 
kortfristiga fordringarna och detta mått uppgår 
till 59,9 % vilket också en förbättring jämfört med 
förra året. En betydande del av den höga likvidi-
tetsnivån förklaras av skuld avseende mervär-
deskatt för 2015 men främst 2016. Ombudgete-
ring med 16,2 mkr till 2017 av ej färdigställda pro-
jekt har begärts. 
  

Bild 9: Likviditet ur ett riskperspektiv 

  2014 2015 2016 

Likvida medel i tkr 15 586 35 065 41 009 

Tillgängliga medel i tkr 25 386 44 865 50 809 

Kassalikviditet i % 12,0% 29,0% 24,2% 

Balanslikviditet i % 56,2% 59,7% 59,9% 

Rörelsekapital i tkr -56 816 -48 773 -68 033 
 

 

Finansiella nettotillgångar 
Måttet finansiella nettotillgångar utrycker betal-
ningsberedskapen på medellång sikt. De finan-
siella nettotillgångarna har under 2016 ökat 
från -218,4 mkr till -210,2 mkr. Ökningen för-
klaras av ökningen av tillgångssidans finansiella 
tillgångar. Kommunens finansiella betalnings-
beredskap på medellång sikt är relativt svag.  
 

Bild 10: Finansiella nettotillgångar 

Tkr 2014 2015 2016 
Omsättningstillgångar 
+finans anl.tillgångar 100 034 100 428 131 354 
Kort- och långfristiga 
skulder -306 570 -318 803 -341 554 

Netto -206 536 -218 375 -210 200 

 

Finansiella risker 
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att belysa 
ränterisker och valutarisker. Med ränterisk av-
ses risken för förändringar i räntenivån och va-
luta-risk innebär risk för kursförluster vid ut-
landslån. Kommunen har för närvarande inga 
utlandslån så denna risk är 0. För att sprida ris-
kerna är ett sätt att fördela lånens räntebind-
ningstider över tiden och dessutom ha en till-
fredsställande fördelning mellan fast ränta och 
rörlig ränta.  Av kommunens finanspolicy 



24 

 

framgår att den genomsnittliga räntebindnings-
tiden inte får understiga 1 år och inte överstiga 
10 år. Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick den ge-
nomsnittliga räntebindningstiden till 3,60 år 
(3,77 år). Enligt kommunens finanspolicy ska 
den genomsnittliga räntebindningstiden vara 
mellan 1-10 år. Genomsnittsräntan uppgick vid 
årsskiftet till 1,59 % (1,48 %). Exkluderas rän-
teswapar uppgår den genomsnittliga räntebind-
ningstiden till 0,2 år och genomsnittsräntan till 
-0,1 %. 
 
Genom så kallade ränteswapar har kommunen 
under 2012 0ch 2013 säkrat 105 mkr i fyra olika 
avtal som löper på 10 år. Räntenivån i swap-
avtalen ligger mellan 2,115 % och 2,425 %. 
Ränteswaparna har belastat 2016 års resultat 
med 2 869 tkr. Skulle inte räntesäkringen skett 
med hjälp av ränteswapar hade räntesäkringen 
istället kostat i form av längre räntebindnings-
tider. 
 
Per bokslutsdagen finns ett stort undervärde 
om – 10,9 mkr (-7,7 mkr) i befintliga swapavtal. 
Undervärdet/-övervärdet representerar den 
kostnad/intäkt som skulle uppstå om man av-
slutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsva-
rande undervärde/-övervärde (s.k. ränteskill-
nadsersättning) uppstå om man i stället valt att 
använda långa räntebindningar på kommunens 
lån. Om kommunen väljer att behålla ingångna 
swapavtal till respektive slutförfallodatum så 
kommer det varken finnas något övervärde el-
ler undervärde. För ett av avtalen (2,115 %) har 
dock banken rätt till förtidsinlösen efter halva 
tiden. 
 
Under 2016 har räntenivåerna varit mycket låg. 
Kommunen har genom sina ingångna avtal 
säkrat en trygghet mot ränteuppgångar.  En 
ökad genomsnittlig ränta om en procentenhet 
på den del av låneskulden som inte är säkrad 
via ränteswapar skulle medföra en ökad ränte-
kostnad om ca 0,6 mkr.  
 

Degerfors kommuns förfallostruktur över rän-
tebindningen framgår enligt följande (tkr): 
 

Tidsram 2015 2016 
Inom 1-3 månader 79 484 69 384 
Inom 6-12 månader 12 000 0 
5-6 år 0 90 000 
6-7 år 90 000 0 
7-8 år 0 15 000 
8-9 år 15 000 0 
Summa 196 484 174 384 

 

Borgensåtagande  
Stora borgensåtagande kan innebära en väsentlig 
finansiell risk. Risken består i att kommunen kan 
tvingas infria ett borgensåtagande i form av lösen 
av lån eller att lämna ett ägartillskott. Degerfors 
kommun har borgensåtaganden på 380 mkr (387 
mkr) eller ca 40,5 tkr/invånare (40,6 tkr/invå-
nare). Nettominskningen om -7,4 mkr åskådlig-
görs av nedanstående tabell. Vad gäller beloppen 
avseende kommunens bolag så är förändringen 
av borgensåtagandet detsamma som hur bolagens 
långfristiga lån förändrats mellan åren. Kommu-
nens borgensåtagande är relativt högt vid jämfö-
relse med riket som 2015 uppgick till 23,8 tkr/in-
vånare. Snittet för Örebro län ökar och uppgick 
till 48,7 tkr/invånare 2015. 
 

Tkr 2014 2015 2016 
Förändr 

2015-2016  

Borgensåtagande    

 

Kommunägda företag: 372 321 384 821 377 500 
 

-7 321 

varav Degerforsbolagen AB 25 637 25 000 25 000 
 

0 

varav Degerfors Byggen AB 216 884 213 000 225 000 
 

+12 000 

varav Degerfors Industrihus 
AB 61 533 58 555 49 000 

 
- 9 555 

varav Degerfors Energi AB 68 267 88 266 78 500 
 

-9 766 

Egna hem och småhus 103 88 58 
 

-30 

Föreningar och övriga 2 100 2 100 2 100 
 

0 
Summa Borgensåtagan-
den 374 524 387 009 379 658 

 
-7 351 

Koncernens resultat    

 

 
Kommuninvest 
Degerfors kommun har ingått en solidarisk 
borgen såsom för egen skuld för Kommunin-
vest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtida förpliktelser. Samtliga medlemmar 
som per 2016-12-31 var medlemmar i Kom-
muninvest har ingått likalydande borgensför-
bindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ian-
språktagande av ovan nämnd borgens-förbin-
delse. Enligt regressavtalet ska ansvaret förde-
las dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
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till storleken på medlemskommunernas respek-
tive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten 
av Degerfors kommuns ansvar enligt ovan 
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 346 0691 mkr och 
totala tillgångar till 338 153 mkr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
650 mkr och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 634 mkr. 
 

Borgen för egna hem och småhus 
Borgensåtagandet för egna hem och småhus 
uppgår till 0,58 mkr vilket är ungefär samma 
nivå som för 2015. Det totala åtagandet avser 3 
stycken förpliktelser. Enligt kreditgarantiför-
ordningen skall kommunal ansvarsförbindelse 
lämnas för kreditgarantier för egna hem, små-
hus och bostadsrättsföreningar om dessa fått 
räntebidrag beviljade. Kommunen har ett an-
svar som uppgår till 40 % av utestående skulder 
vid förlusttillfället. Statliga kreditgarantier läm-
nas av BKN (Statens bostadskreditnämnd). 
Detta system för statliga kreditgarantier star-
tade 1992. Från samma tidpunkt upphörde 
statligt reglerade bostadslån från SBAB. Risk 
finns för infriande av åtagande. Beloppens 
storlek utgör inga hot mot kommunens sam-
lade ekonomi. Inga infrianden har skett under 
de senaste åren.  
 

Borgen för kommunens företag 
I april 2015 (KF § 37/2015) fattade kommun-
fullmäktige beslut om nytt borgenstak för kom-
munens företag. Den del som utnyttjats per 
2016-12-31 framgår enligt nedan.  
 

Borgenstak, mkr 
KF § 37/ 

2015 
Enl.engage-
mangsuppg 

Ut-
rymme 

Degerforsbolagen 25,6 25,0 0,6 

Degerforsbyggen 225,0 225,0 0 
Degerfors Indu-
strihus 70,0 49,0 21,0 

Degerfors Energi 100,0 78,5 21,5 

Summa 420,6 384,9 43,1 

 
Kommunfullmäktige kommer under våren 2017 
få ta ställning till en ny fördelning av borgensta-
ket. Förslaget innebär ingen höjning av det totala 
utrymmet. 

 
Borgen, föreningar och övriga företag 

Borgensåtagandet avseende föreningar och öv-
riga företag omfattar 2,1 mkr (2,1 mkr). Åta-
gandet avser en checkräkningskredit till Deger-
fors IF.  
 

Pensionsåtagande 
Kommunens totala pensionsskuld inklusive lö-
neskatt uppgår till 281,5 mkr (289,0 mkr). Ut-
betalningar har skett med 14,1 mkr och ränte- 
och basbeloppsuppräkning har skett med 4,0 
mkr. Under 2016 har en stor förändring skett 
av avsättningen beroende på 2,7 mkr överförts 
från ansvarsförbindelsen i samband med pens-
ionsavgång av en förtroendevald. Utöver 
denna ökning har avsättningen ökat med nästa 
lika mycket på grund av ytterligare en pensions-
avgång av en förtroendevald. Den sistnämnda 
fanns ej med bland ansvarsförbindelsen. Av det 
totala åtagandet redovisas 96,2 % (99,0 %). Det 
totala pensionsåtagandets uppdelning och för-
ändring framgår av nedanstående tabeller. 
Kommunen har inga finansiella placeringar av-
seende framtida pensioner och därmed är hela 
det framtida åtagandet återlånat i verksam-
heten. Beloppen är inklusive löneskatt om 
24,26%. Aktualiseringsgraden för 2016 uppgår 
till 98,0%. 
 

Bild 12a: Pensionsåtagande       

Tkr  2015 2016 

Ansvarsförbindelse    

Ingående ansvarsförbindelse  296 295 286 178 

Ränte- o basbeloppsuppräkning  5 330 3 930 

Utbetalningar  -14 809 -13 471 

Sänkning diskonteringsränta  0 0 

Övrigt  -639 -3 305 

Finansiella placeringar  0 0 

Återlånat i verksamheten  286 178 273 330 

Summa Ansvarsförbindelse  286 178 273 330 

    

 Bild 12b: Pensionsåtagande      

Tkr  2015 2016 
Avsatt till pensioner exkl ÖP-
SAP     

Ingående avsättning  2 623 2 754 

Ränte- o basbeloppsuppräkning  45 71 

Utbetalningar  -82 -645 

Sänkning diskonteringsränta  0 0 

Intjänad PA-KL samt övrigt  167 6 029 

Finansiella placeringar  0 0 

Återlånat i verksamheten  2 754 8 169 
Summa avsättn till pensioner 
exkl ÖP-SAP 2 754 8 169 
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 Bild 12c: Pensionsåtagande     

Tkr   2015 2016 

Avsatt till pensioner ÖP-SAP    

Ingående avsättning   0 63 

Ränte- o basbeloppsuppräkning  0 0 

Utbetalningar   -176 0 

Sänkning diskonteringsränta  0 0 

Övrigt   239 -63 

Finansiella placeringar  0 0 

Återlånat i verksamheten   63 0 
Summa avsättn till pensioner 
ÖK-SAP   63 0 

 
Om den totala pensionsskulden skulle redovi-
sas i balansräkningen skulle detta innebära en 
skuldökning med 273,3 mkr och det egna kapi-
talet skulle vara negativt och uppgå till ca – 143 
mkr. Diskussioner pågår att ändra lagstift-
ningen på så sätt att även pensionsåtagandet 
som återfinns inom ansvarsförbindelser skall 
redovisas i balansräkningen. Detta kan dock 
ske tidigast 2019. Det är därför viktigt att kom-
munen kan redovisa bra resultat även i framti-
den. 
 

 

Framtid  
Under 2013-2016 har kommunens befolkning 
ökat. Under tioårsperioden innan minskade be-
folkningen med 90 personer/år. För att stärka 
kommunens ekonomi är det viktigt att den 
stora befolkningsminskningen som var tidigare 
upphör. En stabil befolkningsnivå är ett krav 
för att undvika framtida kostnadsanpassningar 
och sparåtgärder. 
 
Investeringar har gjorts inom IT för att kunna 
fortsätta utveckla IT-systemen i kommunen. 
Ett förslag finns att alla inköp av datorer ska 
administreras av IT-avdelningen för att få en 
bättre kvalitet i verksamheterna. 
 
Utbyggnad av vatten- och avloppsnät är färdigt 
längs Västra Möckelnstranden och fler fastig-
heter kommer att anslutas succesivt.  
Projekteringen för nytt vattenverk i Degerfors 
pågår. Under hösten 2016 har det varit mycket 
driftstörningar på vattentäkten i Svartå detta på 
grund av lågt vattenstånd. För att säkerställa 
vatten till Svartå måste en ny brunn borras i 
februari 2017. Projektering/utredning om 
överföringsledningar från Degerfors till Svartå 
är slutförd. Nästa steg är att se över en eventu-
ell framtida investering.  

Under 2017 kommer taxorna för vatten- och 
avlopp att ses över. En höjning för täcka de 
ökade kostnaderna för verksamheten kan bli 
aktuellt från 2018. 
Under 2017 kommer återvinningshallen byggas 
ut och andra insamlingsformer kommer att ut-
redas. 
 
Under året som gått har måluppfyllelsen ökat 
inom den pedagogiska verksamheten. Det är vi 
glada över och ser som viktigt att det fortsätter. 
Det är ett långsiktigt arbete som börjar ge re-
sultat. 
 
Inom socialförvaltningens verksamhet finns 
flera utmaningar inför framtiden. Situationen 
med många nyanlända som bosätter sig i kom-
munen är en av dessa. Av särskild vikt för so-
cialnämnden är integration inom bostads och 
arbetsmarknad. Samtidigt står vi inför ett ökat 
antal äldre i kommunen. Fler personer kommer 
att vara i behov av insatser från vård och om-
sorg. Under de närmaste åren finns behov av 
utökade platser för permanent och korttidsbo-
ende. 
Flera nyckelkompetenser inom socialförvalt-
ningen är i nuläget svåra att rekrytera. Det stäl-
ler krav på arbetsgivaren i form av löner, ar-
betsförhållanden och anställningsvillkor. Bland 
de i nuläget särskilt svårrekryterade yrkesgrup-
perna finns sjuksköterskor och socionomer. 
Inför framtiden ser vi också en kommande svå-
righet bland omvårdnadspersonal med under-
sköterskor.  
 
För första gången på många år finns en bo-
stadsbrist i kommunen, främst i Degerfors 
tätort. Diskussioner har pågått tillsammans 
med kommunens bostadsbolag om nyprodukt-
ion av lägenheter och ritningar finns klara för 
nyproduktion vid Kanadaskogen. Byggnat-
ionen förväntas starta under 2017.  
 
Arbete fortgår för att finna hyresgäster till kom-
munens industrilokaler som ägs och förvaltas 
av Degerfors Industrihus AB. Det är av vikt att 
detta lyckas annars finns en stor risk att kapital 
måste skjutas till. Detta kan komma att påverka 
kommunens ekonomi och övriga verksamheter 
på sikt. På samma sätt som i Degerfors Indu-
strihus AB är det av yttersta vikt för Degerfors-
byggen AB att den låga vakansgraden bland bo-
städer i Degerfors fortlöper. Låg vakansgrad är 
en starkt bidragande orsak till det positiva re-
sultat bolaget redovisar även för 2016.  
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Den nya fjärrvärmepannan inom Degerfors 
Energi AB togs i bruk under våren 2016. Inve-
steringen är den största investering som gjorts 
inom kommunkoncernen de senaste åren. I 
och med den nya pannan kommer fjärrvärmen 
i Degerfors nästan uteslutande produceras med 
fossilfritt bränsle.  
 
Under 2016 har fastigheter som kommunen 
äger men inte bedriver verksamhet eller är av 
allmännyttigt intresse setts över för eventuell 
försäljning. Resultatet kommer att presenteras 
under våren 2017. Inom kommunkoncernen 
pågår diskussioner om ytterligare försäljningar. 
Bedömningen vad gäller kommunen är att an-
talet fastigheter som kan säljas numer har blivit 
begränsat. 

 
Kommunfullmäktiges beslut om flerårsplan 
2018-2019 ospecificerade sparkrav om sam-
mantaget 1 % av nämndernas nettokostnader. 
I planen finns även planerat ianspråktagande av 
tidigare års ej förbrukade statsbidrag avseende 
ensamkommande flyktingbarn. Beloppet upp-
går till knappt 5 mkr/år. För att klara resultaten 
i slutet av planeringsperioden behövs ytterli-
gare nettokostnadsminskningar.  
 
Budget 2017 med flerårsplan innebär att de pla-
nerade investeringarna kan ske utan lånefinan-
siering. I planen finns en årlig amortering om 
10 mkr. När kommunen får kunskap om den 
slutliga investeringsnivån avseende Vattenverk 
i Degerfors kan planerna komma att revideras.  
 

Övergripande mål enligt en god eko-
nomisk hushållning 
Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens 

omfattning,  
Denna målsättning bedöms vara uppfylld då 
nämndernas sammantaget visar en positiv bud-
getavvikelse om 5,2 mkr. 
 

Finansiella mål enligt en god ekonomisk 

hushållning 
Kommunens resultat ska under 2016 uppgå till minst 
5,3 mkr exklusive kostnader som uppstår inom social 
investeringsfond 
 
Resultatet för 2016 visar ett resultat om 6,8 mkr 
frånräknat kostnader avseende social investe-
ringsfond och målet är därmed uppnått.  
 
Kommunens resultat för 2016 får ej understiga 4,0 
mkr. 
 

Kommunens resultat för 2016 uppgår till +5,6 
mkr och målet är därmed uppnått. 
  
Ingen nyupplåning ska ske under mandatperioden för 
de objekt som finns upptagna i investeringsbudgeten 
 
Under 2016 har ingen nyupplåning skett. 
Amortering har däremot skett med 22 mkr. 
Målet bedöms vara uppnått. 
 
 
Under mandatperioden 2015-2018 uppgår den sam-
lade investeringsnivån till högst 120 mkr. 
 
Investeringsnivån för 2015 och 2016 uppgick 
till 40,3 mkr respektive 24,3 mkr, sammantaget 
64,6 mkr. Den nivån för 2017 (inklusive om-
budgeteringar) uppgår till ca 39 mkr. Nivån för 
2018 är planerad till 21,7 mkr vilket innebär att 
den sammantagna nivån för perioden är plane-
rad till ca 125 mkr. Bedömningen är att inve-
steringsnivån om 120 mkr under mandatperi-
oden kan vara svår att klara av. 
 
Soliditeten ska under planperioden överstiga 30 %. 
Soliditeten uppgår till 27,1 % vid årsskiftet 
2016/2017. Målet är därmed inte uppnått och 
det bedöms även som svårt att detta ska kunna 
uppnås även vid utgången av 2017. 
 
Skattesatsen skall vara oförändrad under perioden, det 
vill säga, uppgå till 22,30 kr.  
 
Ingen skattehöjning är planerad och målet 
kommer med all säkerhet att uppnås. 
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Finansiell analys – koncernen 

 

Sammanställd redovisning – finansiell 
analys 
Samma finansiella modell som används i kommu-
nen används även här för koncernen. Den är upp-
byggd kring fyra perspektiv: finansiellt resultat, ka-
pacitetsutveckling, riskförhållanden samt kontroll 
över den finansiella utvecklingen. 

 

Det finansiella resultatet 
Koncernen Degerfors kommun omsätter cirka 
763 mkr (716 mkr) kostnadssidan och redovisar ett 
positivt resultat på 21,4 mkr (8,0 mkr). Det höga 
resultatet förklaras enkelt av att Degerfors kom-
mun, Degerfors Energi samt Degerforsbyggen re-
dovisar samtliga ett bra resultat för 2017. 
 
Investeringarna (materiella anläggningstillgångar) i 
koncernen uppgick till 80,3 mkr (95,7 mkr) varav 
kommunens andel är ca 24,3 mkr (40,3 mkr).  
 

Kapacitet/motståndskraft 
Detta perspektiv innebär att mäta och redovisa vil-
ken långsiktig finansiell motståndskraft som kon-
cernen har. Det är viktigt att analysera hur lånes-
kulden förändras över tiden. För att visa detta re-
dovisas soliditeten, d v s hur stor del av tillgång-
arna som finansierats med eget kapital, det vill säga 
ackumulerade vinster och aktiekapital.  

Koncernens soliditet har ökat med drygt 1 procen-
tenhet till 19,4 % jämfört med föregående år.  

Koncernens samlade externa långfristiga låneskuld 
uppgår till 540 mkr (581 mkr). Under 2016 har de 
långfristiga skulderna netto minskat med 41 mkr. I 
detta belopp ingår kommunens ökade skuld avse-
ende anslutningsavgifter VA, 4,1 mkr, samt utläm-
nat lån till Degerfors IF, 1,5 mkr.  
 
Koncernens skuld till kreditinstitut har under 2016 
minskat med 29,4 mkr och uppgår till 551,9 mkr 
vid utgången av 2016. 
 
Av den totala låneskulden avser 32 % kommunen, 
Degerforsbolagen AB, 4 %, Degerforsbyggen AB, 
41 %, Degerfors Industrihus AB, 9 %, samt De-
gerfors Energi AB, 14 %.  

 

Risk 
För att nå en god ekonomisk hållning krävs att 
koncernen på kort – och medellång sikt inte behö-

ver vidta drastiska åtgärder för att möta ett fi-
nansiellt problem som uppstår, exempelvis en 
räntehöjning. Koncernen bör ha en sådan likvi-
ditet och kortfristig betalningsberedskap att de 
löpande utgifterna kan betalas utan problem. 
 
Såväl kommunens som bolagens likvida medel 
är på balansdagen på en tillfredsställande nivå. 
Koncernens balanslikviditet har minskat från 89 
% till 75 %.  
 
För att göra en analys på koncernens likviditet 
bör man förutom att titta på de kortfristiga till-
gångarna även titta på koncernens lånestock. 
Detta mått kallas nettolåneskulden och beräk-
nas som skillnaden mellan de likvida medlen 
och koncernens långfristiga låneskuld. Detta 
mått har minskat från -488 mkr till -457 mkr.  
Av detta har de likvida medlen minskat med 4 
mkr. 
  

Finansiell kontroll 
Med detta avses bland annat hur upprättad bud-
get och finansiella målsättningar efterlevs. En 
god följsamhet gentemot budget är en del av be-
greppet god ekonomisk hushållning. 

Koncernen har inte upprättat någon koncern-
budget utan kommunen och bolagen upprättar 
sina egna budgetar. Ekonomiska uppföljningar 
lämnas till kommunstyrelsen månadsvis. Inför 
dessa inhämtas även information från kommu-
nens bolag om något oförutsett inträffat som 
behöver delges kommunstyrelsen. 

Den sammantagna följsamheten mot budget för 
kommunen är vid årets slut tillfredsställande 
och samtliga nämnder redovisar överskott. Det 
finns dock trots detta större avvikelser mellan 
verksamheter inom nämnderna.  

 

Avslutande kommentarer 
Den sammanställda redovisningen uppvisar i år 
ett positivt resultat på 21,4 mkr (8 mkr). Jämfört 
med förra året är det en kraftig förbättring. 
Förra årets resultat belastades då av en nedskriv-
ning av en industrilokal på Högbergstorp med 
kapp 8 mkr. Kommunens resultat är dessutom 
knappt 5 mkr bättre än resultatet för 2015. 
 
Koncernen har en låg soliditet och en hög lång-
fristig upplåning. Totalt sett så har bolagens so-
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liditet ökat under 2016 med undantag för moder-
bolaget där soliditeten sjunkit något. Den utestå-
ende skulden till kreditinstitut har under 2016 
minskat inom kommunkoncernen med 29,4 mkr. 
 
Den 31 december 2016 hade Degerforsbyggen 13 
tomma lägenheter på ett totalt bestånd av 802 lä-
genheter, vilket motsvarar en vakansgrad på 1,6 %.  
Motsvarande vakansgrad för år 2015 vid samma 
tidpunkt var 1,9 %. En låg vakansgrad avseende 
hyresbeståndet är en förutsättning för bolagets 
möjligheter i framtiden att klara en bra ekonomi. 
 
Degerfors Industrihus redovisar ett negativt re-
sultat före bokslutsdispositioner och skatt för 
2016 -0,7 mkr (-9,1 mkr). Förra årets resultat är 
påverkat av nedskrivning, 7,3 mkr, av byggnad på 
fastigheten Högbergstorp 1:59. Arbetet fortsätter 
med att få nya hyresgäster till denna industrilokal. 
Fyra försäljningar har skett under 2016 och bola-
get äger ej längre några industrilokaler i Svartå.  
 
Kommunens resultat uppgår till 5,9 mkr och 
uppnår den finansiella målsättningen.  
 
För att stärka koncernens finansiella styrka behövs 
ytterligare konsolideringar i framtiden. 

Degerforsbolagen AB 
(tkr) 2013 2014 2015 2016 

Omsättning 380 918 373 357 

Soliditet (%) 51,0 51,2 44,9 43,8 

Kassalikviditet (%) 191 262 47 52 

Resultat efter finansiella poster -671 -48 -515 -607 

     

Degerforsbyggen AB 
(tkr) 2013 2014 2015 2016 

Omsättning 92 364 94 502 95 309 97 166 

Soliditet (%) 4,5 6,1 8,4 9,6 

Kassalikviditet (%) 83 77 76 18 

Resultat efter finansiella poster 1 154 3 595 5 954 5 225 

     

Degerfors Industrihus 
AB (tkr) 2013 2014 2015 2016 

Omsättning 14 001  7 933 8 052 8 510 

Soliditet (%) 11,1 12,1 13,3 15,6 

Kassalikviditet (%) 168 157 199 46 

Resultat efter finansiella poster 3 501 -2 447 -9 133 -726 

     
Degerfors Energi AB 
(tkr) 2013 2014 2015 2016 

Omsättning 62 169 61 849 63 270 65 150 

Soliditet (%)* 33,9 37,2 34,7 40,8 

Kassalikviditet (%) 326 439 396 400 

Resultat efter finansiella poster 6 769 10 943 12 920 14 797 

* inklusive 78 % av obeskattade reserver 
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Resultaträkning      

    Koncernen Kommunen 

Redovisning i tkr Not. 2015 2016 2015 2016 

Verksamhetens intäkter 1 222 329  251 272  141 006 172 919 

Jämförelsestörande intäkter 1b 4 254 0  4 254 0 

Verksamhetens kostnader  2 -652 473 -705 249  -616 236 -672 937 

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -51 942 -47 558  -23 335 -26 354 

Verksamhetens nettokostnader  -477 832 -501 535 -494 311 -526 372 

        

Skatteintäkter 4 390 581  406 186 390 581 406 186 

Generella statsbidrag och utjämning 4 106 732  126 286 106 732 126 286 

Finansiella intäkter 5 198  1 314 1 648 2 768 

Finansiella kostnader 6 -11 680  -10 807 -3 891 -3 299 

Resultat före extraordinära poster  7 999 21 444 759 5 569 

        

Extraordinära intäkter 7 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 8 0 0 0 0 

Året resultat/Förändring eget kapital  7 999 21 444 759 5 569 

Kassaflödesanalys      
    Koncernen Kommunen 

Redovisning i tkr Not. 2015 2016 2015 2016 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN        

Årets resultat  7 999 21 444 759 5 569 

Justering för av- och nedskrivningar 3, 9 51 994 47 558 23 335 26 354 

Justering för gjorda avsättningar 17 2 195 8 218 193 5 403 

Justering för ianspråktagna avsättningar 17 -1 067 -54 -1 067 -50 

Just för övriga ej likvidpåverkande poster 9 2 135 -1 681 2 135 -2 722 

Medel från verksamheten före         

förändring av rörelsekapital  63 256 75 485 25 354 34 554 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 14 335 202 20 195 -23 482 

Ökning/minskning förråd och varulager 13 19 540 22 638 0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  -626 52 548 -8 759 48 686 

Kassaflöde från löpande verksamhet  82 505 105 597 36 790 59 758 

        

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 10, 11       

Investering i materiella tillgångar  -95 737 -80 278 -40 261 -24 266 

Korrigering Stora Valla 2015    - 2 113  -2 107 

Försäljning av materiella tillgångar  3 068 9 575 3 068 0 

Investering i finansiella tillgångar  -1 595 -60 -1 710 0 

Försäljning av finansiella tillgångar  600 0 600 0 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -93 664 -72 876 -38 303 -26 373 

        

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        

Nyupptagna lån 18 27 308 0 20 000 0 

Korrigering Stora Valla 2015    2 113  2 107 

Amortering av skuld 18 -100 -41 367 -100 -32 100 

Ökning långfristig utlåning    -1 500  -1 500 
Ökning förutbetalda anslutningsavgifter 
VA  1 092 4 053 1 092 4 053 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 28 300 -36 701 20 992 -27 440 

        

Periodens kassaflöde  17 141 -3 980 19 479 5 945 

Likvida medel vid årets början  70 247 87 388 15 586 35 065 

Likvida medel vid periodens slut  87 388 83 408 35 065 41 010 
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Balansräkning      
    Koncernen Kommunen 

Redovisning i tkr   Not. 2015 2016 2015 2016 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 708 722 730 254 296 286 293 521 

Maskiner, inventarier, övriga anläggningstillgångar 11 54 875 57 560 53 279 56 069 

Finansiella anläggningstillgångar 12 7 593 9 153 28 118 29 618 

Summa Anläggningstillgångar  771 190 796 967 377 683 379 208 

        

Omsättningstillgångar        

Förråd 13 753 551 28 28 

Fordringar 14 49 118 73 156 37 217 60 699 

Kassa och bank 15 87 388 83 408 35 065 41 009 

Summa omsättningstillgångar  137 259 157 115 72 310 101 736 

SUMMA TILLGÅNGAR  908 449 954 082 449 993 480 944 

        

EGET KAPITAL,         

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER        

Eget kapital 16 166 846 185 656 127 547 130 394 

Därav årets resultat  7 999 21 444 759 5 569 

Förändrad redovisningsprincip    -2 722   -2 722 

Summa eget kapital  166 846 185 565 127 547 130 394 

        

Avsättningar 17       

Avsättningar för pensioner  2 816 8 169 2 816 8 169 

Andra avsättningar  8 275 11 090 827 827 

Summa avsättningar   11 091 19 259 3 643 8 996 

        

Skulder        

Långfristiga skulder 18 575 487 540 285 197 720 171 785 

Kortfristiga skulder 19 155 025 208 973 121 083 169 769 

Summa skulder  730 512 749 258 318 803 341 554 

SUMMA EGET KAPITAL,         

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  908 449 954 082 449 993 480 944 

        

Panter och ansvarsförbindelser        

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 20 286 178 273 330 286 178 273 330 

Ansvarsförbindelser 21 2 188  2 158 387 009 379 658 

Operationell leasing 22 1 833 1 616 1 833 1 616 

Hyror långtidsavtal 23 821 1 636 821 1 636   
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Noter      
    Koncernen Kommunen 

 Redovisning i tkr 2015 2016 2015 2016 

Not 1 Verksamhetens intäkter       

 Försäljningsmedel 10 906 10 403 10 906 10 403 

 Taxor och avgifter 37 691 33 625 37 691 38 667 

  -varav barnomsorg 5 353 5 401 5 353 5 401 

  - varav äldreomsorg 4 608 4 668 4 608 4 668 

  - varav VA 17 738 14 542 17 738 18 222 

  - varav Renhållning 8 547 7 257 8 547 8 619 

  - varav övrigt 1 445 1 757 1 445 1 757 

 Hyror och arrenden 110 084 117 825 28 882 30 740 

 Bidrag 58 005 83 927 58 005 83 927 

  - varav bidrag från staten 41 466 72 577 41 466 72 577 

  - varav bidrag från AMS 7 356 7 276 7 356 7 276 

  - varav bidrag från Försäkringskassa, LASS 53 53 53 53 

 

 - varav bidrag från andra kommuner/lands-
ting 1 046 900 1 046 900 

  - varav bidrag från EU 0 0 0 0 

  - varav övrigt 8 084 3 121 8 084 3 121 

 Övriga intäkter 5 613 5 492 5 522 9 182 

 SUMMA 222 299 251 272 141 006 172 919 

        

Not 1b Jämförelsestörande intäkter       

 Återbetalning AGS 4 254 0 4 254 0 

 SUMMA 4 254 0 4 254 0 

        

Not 2 Verksamhetens kostnader       

 Personalkostnader mm. 356 027 384 082 338 738 366 278 

 Pensionskostnader 26 511 32 223 25 617 31 411 

 Material 34 050 37 752 17 164 22 892 

 Tjänster 214 140 214 148 154 001 170 826 

 Bidrag 24 675 26 682 24 675 26 682 

 Hyreskostnader -8 731 3 211 50 640 47 697 

 Avgifter 4 652 3 540 4 652 3 540 

 Övriga kostnader 1 149 3 611 749 3 611 

 SUMMA 652 473 705 249 616 236 672 937 

        

Not 3 Av- och nedskrivningar       

 

Planenlig avskrivning anläggningstill-
gångar 51 942 45 902 23 335 24 698 

 

Nedskrivningar materiella anläggnings-
tillgångar 0 1 656 0 1 656 

 SUMMA 51 942 47 558 23 335 26 354 

        

Not 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning      

 Skatteintäkter       

 Preliminära skatteintäkter 390 261 407 119 390 261 407 119 

 Preliminär slutavräkning 2015 -736 402 -736 402 

 Slutavräkning 2014 410 -1 972 410 -1 972 

 Mellankommunal kostnadsutjämning 646 637 646 637 

 S:a skatteintäkter 390 581 406 186 390 581 406 186 

        

 Generella statsbidrag och utjämning       

 Inkomstutjämningsbidrag 91 765 98 191 91 765 98 191 
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 Strukturbidrag 992 -27 992 -27 

 Införandebidrag 0 0 0   

 Kostnadsutjämningsbidrag 0 505 0 505 

 Regleringsbidrag 0 0 0   

 Fastighetsavgift 15 116 15 162 15 116 15 162 

 Kostnadsutjämningsavgift -420 5 555 -420 5 555 

 Regleringsavgift -369 -300 -369 -300 

 LSS-utjämningsavgift -4 203 -991 -4 203 -991 

 

Generella statsbidrag* (se fördelning 
not 4 b) 3 851 8 191 3 851 8 191 

 S:a generella statsbidrag och utjämning 106 732 126 286 106 732 126 286 

        

 SUMMA  497 313 532 472 497 313 532 472 

        

Not 4b Generellt statsbidrag       

 Ersättning arbetsgivaravgifter för unga 719 0 719 0 

 Ersättning med anledning av flyktingsituationen      

 

 - Kommunstyrelsen samt gymnasie-
nämnd 346 4 321 346 4 321 

  - Kultur- och utbildningsnämnden 956 1 650 956 1 650 

  - Socialnämnden 1 830 2 220 1 830 2 220 

 SUMMA  3 851 8 191 3 851 8 191 

        

        

Not 5 Finansiella intäkter       

 Räntor likvida medel 116 116 67 21 

 Utdelning, kommunala bolag 0 0 0 0 

 Utdelning Kommuninvest 0 1 198 0 1 198 

 Riskpremie borgensåtagande 0 0 1 500 1 498 

 

Återföring, nedskrivning finansiell an-
läggningstillgång 82 0 82 0 

 SUMMA 198 1 314 1 649 2 718 

        

Not 6 Finansiella kostnader       

 Räntor långfristiga lån 11 454 10 556 3 672 3 048 

 Ränta på pensionsskuld 45 57 45 57 

 Räntebidrag 0 0 0   

 Övriga finansiella kostnader 181 194 174 194 

 

Nedskrivning finansiell anläggningstill-
gång 0 0 0   

 SUMMA 11 680 10 807 3 891 3 299 

        

Not 7 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 

        

Not 8 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 

        

Not 9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster      

 Realisationsförlust 2137 1 041 2 137 0 

 Övrigt -2 0 -2 0 

 

Ändring av redovisningsprincip (avsätt-
ningar)  -2 722 0 -2 722 

 SUMMA 2 135 -1 681 2 135 -2 722 

        

Not 10 
Mark, byggnader och tekniska an-
läggningar       

 Ing anskaffningsvärde 1 403 445 1 464 831 678 452 706 727 

 Korrigering -173 0 -173   

 Nyanskaffningar 105 555 120 071 33 651 17 234 

 Uppskrivningar mark 0 15 587 0 0 
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 Försäljning/utrangering -6 540 -63 112 -5 203   

 Ackumulerade avskrivningar -749 300 -766 317 -394 335 -410 441 

 Nedskrivning fastighet -7 287 0 0   

 Årets avskrivningar mm -36 978 -40 806 -16 106 -19 999 

 SUMMA 708 722 730 254 296 286 293 521 

        

 därav:       

 Markreserv och saneringsfastigheter 12 124 12 034 12 124 12 034 

 Verksamhetsfastigheter 141 735 137 632 141 735 137 632 

 Fastigheter för affärsverksamhet 388 313 101 732 101 652 101 732 

 Publika fastigheter 31 041 30 941 31 041 30 941 

 Fastigheter för annan verksamhet 2 034 4 245 2 034 4 245 

 Exploateringsmark 412 342 412 342 

 Övriga fastigheter 7 288 6 595 7 288 6 595 

 Pågående nyanläggningar 47 266 0 0 0 

 Tekniska anläggningar 78 509 0 0 0 

        

        

Not 11 
Maskiner, inventarier och övriga anläggningstill-
gångar      

 Ing anskaffningsvärde 151 808 126 013 112 381 119 164 

 Korrigering 173 0 173   

 Nyanskaffningar 6 982 9 437 6 610 9 145 

 Försäljning/utrangering -111 -53 0   

 Ackumulerade avskrivningar -96 303 -71 085 -58 657 -65 885 

 Årets avskrivningar mm -7 674 -6 752 -7 228 -6 355 

 SUMMA 54 875 57 560 53 279 56 069 

        

 därav:       

 Fordon 4 301 3 690 2 911 2 690 

 Maskiner 1 710 871 1 609 486 

 Övriga inventarier 23 378 27 623 23 378 27 623 

 Fastighetsutgifter ej ägda fastigheter 24 076 23 966 24 076 23 966 

 Konst 1 410 1 410 1 305 1 305 

        

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar       

 AKTIER       

 Degerforsbolagen AB, andel 100 % 0 0 20 624 20 624 

 Kommentusgruppen AB 1 1 1 1 

  1 1 20 625 20 625 

 ANDELAR MED MERA       

 Kommuninvest Ekonomiska Förening 5403 5 403 5 403 5 403 

 Bergslagens Räddningstjänstförbund 590 590 590 590 

 Övrigt 99 159 0 0 

  6 092 6 152 5 993 5 993 

 UTLÄMNADE LÅN       

 Degerforsbolagen AB       

 Kommuninvest, Förlagslån 1500 1 500 1 500 1 500 

 Övriga låntagare 0 1 500 0 1 500 

  1 500 3 000 1 500 3 000 

        

 SUMMA 7 593 9 153 28 118 29 618 

        

Not 13 Förråd       

 Bränslelager 725 523 0 0 

 Exploateringsmark 28 28 28 28 

 SUMMA 753 551 28 28 
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Not 14 Fordringar       

 Kundfordringar 11 292 11 611 7 429 7 384 

 Diverse kortfristiga fordringar 5 021 3 104 4 252 2 108 

  - varav kortfristig del långfristig fordran       

 Upplupna intäkter 29 708 57 678 24 137 50 439 

  - varav skatteintäkter 410 812 410 812 

 Förutbetalda kostnader 3 097 763 1 399 769 

 SUMMA 49 118 73 156 37 217 60 700 

        

Not 15 Kassa och bank       

 Bank 89 729 83 408 35 065 41 009 

 SUMMA 89 729 83 408 35 065 41 009 

        

Not 16 Eget kapital       

 Eget kapital 158 936 185 565 127 547 130 394 

 Justering, förändrad redovisningsprincip  -2 722  -2 722 

 (avseende avsättningar)       

 

Därav årets resultat, enligt Resultaträk-
ning 8 334 21 444 759 5 569 

        

Not 17 Avsättningar        

 Avsättningar pensioner       

 Pensionsskuld 2 216 6 574 2 216 6 574 

 Garantipensioner 50 0 50   

 Särskild löneskatt 550 1 595 550 1 595 

 Summa avsättning för pensioner 2 816 8 169 2 816 8 169 

 Avläst aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 % 

        

 Andra avsättningar, framtida skatteskuld 7 448 10 263    

 

Andra avsättningar, infrastrukturåtgär-
der 6 273 827 827 827 

 SUMMA 9 089 19 259 3 643 8 996 

 

Pensionsåtagandet är beräknat med hjälp av underlag från Kommunernas Pensionsanstalt, KPA. 
*Andra avsättningar utgörs av avsättning till infrastrukturella investeringar om 0,8 mkr. 

      
Not 18 Långfristiga skulder       

 Lån i banker och kreditinstitut       

 Ingående skuld långfristig upplåning 549 149 575 487 176 828 197 720 

 Nya lån 32 501   19 900   

 

Nya lån (Korrigering 2015 Degerfors 
IF)   2 107   2 107 

 Årets amorteringar -100 -22 367 -100 -22 100 

 Nästa års amorteringar -7 155 -19 000   -10 000 

 

Ökning av periodiserade anslutningsav-
gifter 1 092 4 058 1 092 4 058 

 SUMMA 575 487 540 285 197 720 171 785 

        

 därav:       

 Inhemsk upplåning 574 151 532 784 196 384 164 284 

  - varav Kommuninvest i Sverige AB 579 922 550 600 195 100 173 100 

  - varav Swedbank 1 384 1 284 1 384 1 284 

  - nästa års amorteringar -7 155 -19 100 -100 -10 100 

 Revers Stora Valla  2 107  2 107 

 Skuld för anslutningsavgifter 1 336 5 394 1 336 5 394 

 SUMMA 575 487 540 285 197 720 171 785 
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Not 19 Kortfristiga skulder       

 Kortfristig skuld kreditinstitut m fl 7 155 19 100 100 10 100 

 

Skuld till kommunägda bolag o kom-
munalförbund 0 0 0 0 

 Leverantörsskulder 30 197 43 345 21 815 28 158 

 Moms och punktskatter 222 -1 080 222 -1 080 

 Personalens källskatt mm. 5 237 5 729 5 237 5 729 

 Övriga kortfristiga skulder 9 910 6 971 8 364 6 971 

 

Upplupna kostnader förutbetalda intäk-
ter 99 515 134 908 85 345 119 891 

  - varav förutbetalda skatteintäkter 670 1 972 670 1 972 

  - varav övriga förutbetalda intäkter 18 051 31 115 18 051 31 115 

  - varav förutbetalda intäkter, VA-kollektiv 3 098 1 566 3 098 1 566 

  - varav förutbetalda intäkter, renh-kollektiv 3 818 3 790 3 818 3 790 

  - varav upplupna löner 5 180 6 086 5 180 6 086 

  - varav upplupna semesterlöner 15 857 14 726 14 355 13 126 

  - varav upplupna arbetsgivaravgifter 11 910 12 194 11 910 12 194 

  - varav pensionskostnad, individuell del 11 443 12 435 11 443 12 435 

  - varav särskild löneskatt 2 776 3 016 2 776 3 016 

  - varav räntekostnader 3 894 3 879 1 199 1 190 

  - övriga upplupna kostnader 22 818 44 129 12 845 33 401 

 SUMMA 152 236 208 973 121 083 169 769 

        

        

Not 20 Pensionsförpliktelser       

 Pensionsförpliktelser som inte har upp-       

 tagits bland skulder och avsättningar 230 306 219 966 230 306 219 966 

 Särskild löneskatt 55 872 53 364 55 872 53 364 

 SUMMA 286 178 273 330 286 178 273 330 

        

Not 21 
Ansvarsförbindelser och borgensåta-
gande       

 Egnahem och småhus med bostadsrätt 88 58 88 58 

 Kommunala företag inkl. allmännyttan 0 0 384 821 377 500 

 Övriga borgensåtaganden 2 100 2 100 2 100 2 100 

 SUMMA 2 188 2 158 387 009 379 658 

        

      

 

Degerfors kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Innebörden av detta återfinns 
under avsnittet fördjupad finansiell analys - kommunen.  

      
Not 22 Operationell leasing, kommunen  Förfallotid    

   Inom 1 år Inom 2-5 år 

 Bilar  1 215 2 118  

 Kopiatorer  401 382  

      

 SUMMA  1616 2500  

      

      
Not 23 Hyresavtal, kommunen  Förfallotid   

   Inom 1 år Inom 2-5 år 

 Långtidshyror, tkr  1 636 11 118  

 

I hyror ingår de koncernexterna hyror som kommunen har avtal på. Kommande betal-
ningar inom 2-5 år utgår från 2017 års hyresnivåer. Några beslut angående neddrag-
ning på bostäder/lokaler är inte fattade varför annan beräkning ej kan göras.  

      

 Uppgifter om leasing omfattar enbart kommunen. Motsvarande siffror för koncernen saknas. 
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Redovisningsprinciper 

Den kommunala redovisningslagen 
Det som reglerar hur den kommunala redovis-
ningen skall utformas är dels god redovisningssed 
samt den kommunala redovisningslagen. I denna 
lagstiftning regleras hur kommunens ekonomiska 
resultat och finansiella ställning skall redovisas i en 
resultaträkning, en balansräkning samt en finansie-
ringsanalys. För att beskriva kommunens interna 
redovisning används en drift- och investeringsre-
dovisning. Dessutom skall kommunen upprätta en 
koncernredovisning eller sammanställd redovis-
ning som är det uttryck man använder i lagstift-
ningen.  

Resultaträkningen innehåller en beskrivning av 
kommunens resultat på olika nivåer.  

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen 
vid årets slut och redovisar värdet av tillgångarna 
och hur dessa har finansierats. Detta kan ha skett 
antingen via skulder/lån eller via eget kapital. Till-
gångarna delas upp i anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar. 

Avsättningar är skulder som är okända vad gäller 
förfallotid och belopp och därmed osäkra. 

Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga. 
Kortfristiga är de som förfaller till betalning inom 
ett år. Skillnaden mellan tillgångar och summan av 
avsättningar och skulder är det egna kapitalet. 

Finansieringsanalysen informerar om det kassa-
flöde som skett från den löpande verksamheten, 
investeringarna och finansieringen. Har finansie-
ringsanalysen ett positivt saldo innebär detta att 
likviditeten har förstärkts under året.  

Enligt den kommunala redovisningslagen ska års-
redovisningen förutom ovan nämnda resultat- och 
balansräkningar även innehålla en förvaltningsbe-
rättelse vilken är ett mycket viktigt avsnitt. Denna 
ska ge en översikt över utvecklingen och de för-
hållanden som är viktiga för att kunna bedöma 
ekonomin.  

Redovisningsprinciper 
Redovisningslagen tydliggör även en del principer 
för den ekonomiska redovisningen.  

Dessa är: 
- Principen om pågående verksamhet 
- Principen om transparens eller öppenhet 
- Försiktighets och matchningsprincipen 
- Kongruensprincipen 
- Objektivitetsprincipen 
- Principen om historiska anskaffningsvärden 

De tre översta principerna är överordnade de tre 
övriga och innebär i korthet att verksamheten är 
tänkt att fortsätta kontinuerligt och är utgångs-
punkt för de övriga principerna. Transparens in-
nebär att redovisningen ska ske med öppenhet. 
Försiktighetsprincipen styr hur värdering av ersätt-
ningar och anskaffningar ska ske. 

Sammanställd redovisning 
Degerfors kommunkoncern omfattar förutom kom-
munen även aktiebolag där kommunen har ett vä-
sentligt inflytande. Ett väsentligt inflytande innebär 
en ägarandel överstigande 20 %. Det gäller såväl bo-
lag som kommunalförbund. I koncernredovisningen 
för 2016 ingår Degerfors Bolagen AB, Degerfors 
Byggen AB, Degerfors Industrihus AB och Deger-
fors Energi AB.  

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering. Det inne-
bär att kommunens bokförda värden på aktier i dot-
terbolagen elimineras med dotterbolagens egna kapi-
tal vid förvärvstillfället. Det innebär även att endast 
den ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- och 
skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter 
har medtagits.  

Interna poster av väsentlig betydelse har eliminerats. 
Bolagens obeskattade reserver betraktas som eget ka-
pital. I koncernresultaträkningen har bolagens bok-
slutsdispositioner återförts. Kommunens redovis-
ningsprinciper gäller vid upprättandet av koncernre-
dovisningen. 

Tillämpning av redovisningsprinciper 
I 2016 års bokföring och bokslut har den kommu-
nala redovisningslagens bestämmelser i allt väsent-
ligt tillämpats.  

Pensionsskulden redovisas enligt den blandade 
modellen. Den pensionsskuld som uppkommit ef-
ter 1998-01-01 redovisas som en avsättning i ba-
lansräkningen. Beräkningarna har utförts av KPA. 
Den årliga förändringen av pensionsskulden redo-
visas bland verksamhetens nettokostnader i resul-
taträkningen. Den finansiella delen av pensions-
skuldsökningen redovisas som en finansiell kost-
nad. Den individuella delen av avtalspensionen, in-
klusive löneskatt, är kostnadsförd och redovisas 
som en kortfristig skuld, då utbetalning sker i 
mars.  

Under 2016 har en stor förändring skett av avsätt-
ningen avseende pensioner. Den del som intjänad 
före 1998, 2,7 mkr, och tidigare fanns med under 
ansvarsförbindelsen har bokförts direkt mot eget 
kapital. 
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Värdering av pensionsförpliktelser har skett med 
tillämpning av RIPS 07. I de redovisade pensions-
förpliktelserna, såväl i avsättning som i ansvarsför-
bindelse, har särskild löneskatt inkluderats. 

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet 
minskat med eventuellt investeringsbidrag. Av-
skrivningstiderna baseras på anläggningstillgångar-
nas beräknade livslängd och följer tidigare års prin-
ciper för avskrivningstider.  Avskrivningar på in-
vesteringar gjorda under 2016 har påbörjats under 
2016.  

Under 2014 påbörjades komponentavskrivning på 
nya objekt. Även tidigare har komponentavskriv-
ning nyttjats när det gäller reinvesteringar i delar 
av fastigheter, exempelvis tak eller ventilation. I 
samband med att ett nytt ekonomisystem kommer 
införas 2017 har kommunens samtliga anlägg-
ningar setts över. 

Som investering räknas tillgångar med en varaktig-
het överstigande tre år och att inköpsvärdet över-
stiger ½ basbelopp. 

Samtliga leasingavtal avseende bilar klassificeras 
som operationell leasing även om leasingperioden 
överskrider 3 år. Det totala åtagandet i förhållande 
till kommunens samlade balansomslutning be-
döms inte uppgå till väsentliga belopp. 

Återbäring från Kommuninvest redovisas från 
och med 2014 i enlighet med RKR:s yttrande. 

Avgiftskollektivens ackumulerade resultat redovi-
sas som skuld till abonnentkollektiven och resulta-
ten för VA-kollektivet och renhållningskollektivet 
påverkar därmed inte kommunens externa resul-
tat. I samband med utbyggnad av VA avseende 
Västra Möckelnstranden kommer erhållna anslut-
ningsavgifter periodiseras över en 20-årsperiod 
från avslutningsdagen räknat. 

Intäkter och kostnader av väsentliga belopp som 
redovisas efter årsskiftet men är hänförliga till re-
dovisningsperioden, har tillgångs-/skuldbokförts 
och belastar årets redovisning.  Periodisering har 
även skett av väsentliga intäkter och kostnader 
som bokförts redovisningsåret men som avser 
nästkommande år.  

Skatteintäkter redovisas i enlighet med rekom-
mendation från Rådet för kommunal redovisning. 
Detta innebär att skatteintäkter skall redovisas ef-
ter bokföringsmässiga grunder baserat på prognos 
från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Kostnads- och intäktsräntor och räntebidrag som 
kan hänföras till redovisningsperioden har skuld-
bokförts respektive fordringsbokförts och belastar 
resultatet. 

Timlöner och OB-ersättningar som avser redovis-
ningsperioden har skuldbokförts och påverkat re-
sultatet. 

Upplåning sker enligt huvudmetoden, det vill säga 
lånekostnaderna belastar resultatet för den period 

de hänför sig till. 

Degerfors kommun har inga visstidsförordnanden 
som avviker mot vad som anses normalt. De 
chefsförordnanden som finns innebär inget extra 
utflöde av pengar när dessa upphör. De chefsför-
ordnanden som finns har en tillsvidaretjänst som 
grund. 
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REDOVISNING FRÅN KOMMUNENS VERKSAMHETER

 

Kommunstyrelsen 
Ordförande: Peter Pedersen (v) 
Förvaltningschef: Max Tolf 

 

Verksamhetsområde 
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och sam-
ordna förvaltningen av kommunens angelägen-
heter. Kommunstyrelsen har enligt kommunalla-
gen uppsikt över samtliga nämnders verksamhet, 
vilket även innefattar de kommunägda företagen 
samt kommunalförbund som kommunen är med-
lem i. Kommunstyrelsen har fyra avdelningar: 
Kansliavdelning, ekonomi- och personalavdel-
ning, näringslivsavdelning samt miljö- och sam-
hällsbyggnadsavdelning. 
 

Årets verksamhet  
Inom kollektivtrafikområdet har tre stora nyheter 
skett. Det är: 
- Cykelväg mellan Degerfors och Karlskoga invig-
des sommaren 2016. 
- Etapp 2 av ombyggnationen av järnvägsstationen 
i Degerfors startade upp och pågår. Åtgärden fi-
nansieras genom bidrag från Region Örebro Län 
(Citybanepengarna). 
- Stor utökning av kollektivtrafiken har skett ge-
nom projektet merkoll.  
 
Kostnaderna för skolskjuts har inte sjunkit i be-
dömd omfattning som var tänkt då skolskjuts och 
kollektivtrafik till viss del samordnas. Utredning 
om kostnadsnivån pågår. 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde omfattar 
till största del intern service mot såväl förtroende-
valda som kommunens förvaltningar. Senaste året 
har präglats av relativt stor omsättning av personal 
vilket inneburit många rekryteringsprocesser inom 
förvaltningen. Beslut har även fattas om att inrätta 

0,5 kommunchef och 0,5 biträdande kommun-
chef. Tidigare har förvaltningsledningen utgjorts 
av en kommunchefsgrupp bestående av tre avdel-
ningschefer inom kommunstyrelseförvaltningen.  
 
Planläggningen av västra Möckelnstranden har 
fortsatt under 2016 och pågår även 2017. Möjlig-
görande för större byggnader på fastigheterna 
inom området har möjliggjorts. 
 

Måluppfyllelse 
Hög servicenivå 
Målen inom detta område följer den strategiska in-
riktningen om en god tillgänglighet. En hög ser-
vicenivå gentemot medborgarna innebär: 

 Ansökningar inom bygg- och miljöområdet ska 
behandlas skyndsamt utan onödigt dröjsmål 
som kan innebära olägenhet för den enskilde. 

Tillståndsansökningar, anmälningar, klagomål, re-
misser, årsrapporter och förfrågningar inom verk-
samhetsområdena har handlagts med korta hand-
läggningstider. Under året har handläggningstiden 
för bygglovsärenden stundtals tangerat 10 veckor. 

 Allmänhetens kontakt med kommunen ska ske 
på ett tillmötesgående sätt och utan dröjsmål i 
handläggningen. 

En servicemätning genomfördes hösten 2016 av-
seende telefon och e-post. Mätningen omfattande 
fler delområden såsom exempelvis tillgänglighet, 
svar på frågan, bemötande. Resultatet avseende e-
post visade sig bättre än det som avsåg telefoni. 
Jämfört med resultaten från servicemätningen som 
gjordes 2014 har en försämring skett. Kommunen 
och dess anställda behöver bland annat bli bättre 
på tillgänglighet, ge svar på frågan samt engage-
mang. Inom målområdet når vi inte upp till att 
kontakterna ska ske på ett tillmötesgående sätt.    
 

 Förvaltningens interna serviceorgan ska bistå 
nämnder och övriga förvaltningar med efter-
frågad service på tillmötesgående sätt. 

Förvaltningens interna serviceorgan har i allt vä-
sentligt bistått övriga nämnder och förvaltningar 
på efterfråga sätt. Några klagomål har inte inkom-
mit till förvaltningen. 
 
Rättssäker handläggning 
Målen inom dessa områden följer den strategiska 
inriktningen om en effektiv organisation. 

 Besvärsärendena inom bygg- och miljöområdet 
ska stå sig vid överprövning i första instans. 
Samtliga utom ett har stått sig vid överpröv-     
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ning. 

 Handlingar ska färdigställas och skickas 
ut/vara tillgänglig på lämpligt sätt i god tid in-
för sammanträden så att de förtroendevalda 
har tillräckligt med tid att sätta sig in i ärendena. 
Enligt kommunallagen och kommunstyrelsens 
och nämndernas reglemente gäller följande ti-
der inför sammanträde: 

 Kommunfullmäktige, senast 7 dagar in-
nan sammanträdet 

 Kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
senast 4 dagar innan sammanträdet. 

I allt väsentligt har målet klarats, både vad gäller 
utskick till kommunfullmäktige och kommunsty-
relsen. Extra utskick har dock varit nödvändiga vid 
några tillfällen. 
 
Mål utifrån en hållbar utveckling 
En aktuell och genomarbetad översiktsplan ger 
förutsättningar för att följa den strategiska inrikt-
ningen avseende en god miljö, goda livsvillkor ge-
nom livet, ökande befolkning i bra boendemiljö. 
 

 Arbetet med översiktsplan i Degerfors kom-
mun har pågått i varierande omfattning under 
de senare åren. Under 2016 ska den komma 
upp till behandling i kommunfullmäktige.  

I slutet av 2016 färdigställdes det pågående arbetet 
med ny översiktsplan. Översiktsplanen antogs av 
kommunfullmäktige i september 2016. 
 
Målet följer den strategiska inriktningen om att nä-
ringslivet växer och diversifieras. 

 Kontakterna med befintliga och eventuellt nya 
företag ska utföras på ett sätt som innebär att 
företag väljer att stanna kvar i Degerfors kom-
mun eller förlägga ny verksamhet inom kom 

Näringslivsavdelningen lägger stor vikt vid arbe-
tet med dialog och samverkan med ortens före-
tag. Vi informerar och kommunicerar via e-post, 
hemsida och sociala medier. Vi erbjuder också en 
rad mötesplatser där företagen träffar varandra, 
kommunen och andra aktörer som på olika sätt 
riktar sig till näringslivet. Ca 15 företagsträffar har 
hållits på lokal nivå under 2016 och 30 nya före-
tag startades under året. 

 

Årets resultat 
Kommunstyrelsens verksamheter lämnar sam-
mantaget en positiv budgetavvikelse om 1,2 mkr. 
Av detta avser ej förbrukat anslag av anslaget för 
oförutsett 0,7 mkr. Överskottet inom räddnings-
tjänst nedan beror på att den nya hyresmodellen ej 
fått genomslag 2016 och överskottet inom miljö- 
och samhällsbyggnadsavdelningen beror bland an-
nat på ökade intäkter i form av planavtal samt lägre 

personalkostnader. Näringslivsavdelningens över-
skott om 0,7 mkr beror på vakans samt lägre kost-
nader för turism. Arbetet med ny hemsida kom-
mer ske 2017 istället för 2016 som planerat. Större 
avvikelser 2016: 
 
Räddningstjänst +0,5 mkr 
Färdtjänst   - 0,4 mkr 
Miljö- och samhällsbyggn avd +0,5 mkr 
Personalavdelning +0,4 mkr 
Fastigheter  - 0,5 mkr 
 
I samband med delårsrapporten prognostiserade 
kommunstyrelsen ett överskott om +0,2 mkr. I 
uppföljningen per sista november hade det pro-
gnostiserade överskottet ökat till 0,8 mkr.  
 
Nettokostnaderna för 2016 är 7,7 mkr högre än 
2015. De enskilt största orsakerna är detta är re-
staurering Liagården, 3,0 mkr, ökade kostnader för 
bostadsanpassningsbidrag, 1,1 mkr, samt ned-
skrivning av fiber med 1,6 mkr. Även personal i 
form av bredbandssamordning, migrationssam-
ordnare, central utvecklingsledare, ekonom och in-
tern säkerhet medför stor ökning av kostnaderna 
mellan åren.  

Kommunstyrelsen 2014 2015 2016 

Redovisning i tkr    

Intäkter 21 735 20 164 27 820 

Kostnader -115 276 -116 021 -131 840 

 varav personalkostnader -19 235 -20 075 -21 648 

 varav kapitaltjänst -12 914 -13 324 -15 725 
Verksamhetens 
 nettokostnad -93 541 -95 857 -104 028 

Verksamhetsbidrag -95 455 -97 584 -105 256 

Avvikelse 1 914 1 726 1 228 
Andel av nämndernas totala 
nettokostnad % 19,5 19,3 20,2  

Nettoinvesteringar 19 964 14 699 8 375 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Skillnaden mellan 2015 och 2016 vad avser eko-
nomi- och personaladministration förklaras till 
stor del av den personalökning som skett inom 
ekonomiavdelningen. Verksamheten har även be-
lastats med kostnader för nytt ekonomisystem. po-
litisk verksamhet avser såväl kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse som överförmyndarverksam-
heten. Ökningen av bidragen till kultur verksam-
het förklaras av bidrag till ommålning av Folkets 
Park i Degerfors samt fortsatt ökad nolltaxeersätt-
ning avseende Folkets Hus i Degerfors. 
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NYCKELTAL 2014 2015 2016 

Ekonomi- och personaladminist-
ration 6 791 6 908 8 296 
Ekonomi- och personaladminist-
ration/invånare 713 724 863 
Politisk verksamhet/invånare,  
hela kommunen 652 842 781 
Politisk verksamhet/invånare, 
inom kommunstyrelsen 486 668 559 

Bidrag till kulturell verksamhet 877 959 1 427 
Bidrag till kulturell verksamhet 
kr/invånare 92 100 148 
Näringslivsbefrämjande åtgärder, 
nettokostnad kr/invånare  247  260 229 
Antal diarieförda ärenden 
bostadsanpassning 171 185 176 

 
Investeringar 
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2016 
uppgår till 11,6 mkr och budgeten fördelar sig en-
ligt följande:  
 

 (tkr) 
Redovisat 

2016 
Budget 

2016 
Avvikelse 

Ventilation, nämndhus 3 484,2 3 687,7 203,5 

Ventilation, förskola 285,0 258,0 27,0 

Utbyte dörrar nämndhus 502,9 350 -152,9 

Ventilation, ungdomsgård 28,6 290,0 261,4 

Folkhälsonämnden 290,7 350,0 59,3 

Kommunstyrelsen, ospec 0 650,0 650,0 

Nytt ekonomisystem 116,8 0 -116,8 
Verksamhetssystem  
Bygg & Miljö 262,6 400,0 137,4 
Räddningstj station, Deger-
fors 25,1 304,5 279,4 
Stora Valla trafiksituat-
ion/utemiljö 1 380,0 2 000,0 620,0 

Västra Möckeln bredband 371,0 641,1 270,1 
Odelbergsvägen 33 flyk-
tingboende 1 380,9 1 636,7 255,8 

Fiber på landsbygd 273,9 995,1 721,2 
Ombyggnad järnvägsstat-
ion* 0 0 0 

Totalt 8 374,7 11 590,2 3 215,5 
*Finansieras via investeringsbidrag  

 
De större investeringarna under året är ny ventilat-
ion i nämndhuset, ny bussangöring vid Stora 
Vallaskolan och Stora Halla samt ombyggnation 
av flyktingboende på Odelbergsvägen. Arbetena i 
nämndhuset och på Odelbergsvägen är ej färdiga 
utan kommer att pågå även under våren 2017. 
 
Ombyggnationen av järnvägsstationen i Degerfors 
finansieras via bidrag från Region Örebro. Hela in-
vesteringsutgiften för 2016, 1,9 mkr, finansieras 
genom investeringsbidrag från Region Örebro län.  
 
Investeringsmedel som kommer begäras att föras 
över till 2017 uppgår till cirka 1,5 mkr och avser 
förutom tidigare nämnda projekt även, ventilation 

fritidsgård, 0,3 mkr, samt trafiksituation och ute-
miljö vid Stora Vallaskolan, 0,6 mkr. 
 

Framtid 
 
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde på-
går arbete med att arbeta fram en ny styrmodell. 
Enligt tidplanen ska den behandlas politiskt senast  
i juni 2017. 
 
En utredning har även startats upp om hur verk-
samheter inom kommunstyrelse, servicenämnd 
samt även AME ska organiseras. Resultatet av 
denna översyn ska vara färdig i god tid innan valet 
2018 så det innebär ett färdigställande senast våren 
2018. 
 
Undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) visar på områden som kan och behöver 
förbättras. Kommunstyrelseförvaltningen har en 
viktig roll i detta arbete genom att lyfta fram för-
bättringsområden till övriga förvaltningar samt att 
driva egna förbättringsområden. Det gäller exem-
pelvis området delaktighet samt webbinformation. 
  

 

Bygg- och miljönämnden  
Ordförande: Torbjörn Holm (v) 
Förvaltningschef: -- 
 

Verksamhetsområde 
Nämnden ansvarar för tillståndsprövning och till-
syn inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsom-
rådena. Nämnden ansvarar vidare för bygglovs-
prövning, handläggning av anmälningar, tillsyn en-
ligt plan- och bygglagen, ventilationskontroll, kon-
troll av hissar mm. Nämnden deltar, främst genom 
miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen, även i 
olika förebyggande verksamhet t ex vid framta-
gande av planer etc. Nämnden ansvarar för årlig 
kalkning av sjöar och vattendrag. 
Nämnden har ingen egen personal utan nämndens 
kostnader består framför allt av arvoden för nämn-
dens ledamöter. 
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Verksamhetsområde plan- och byggla-
gen 
Antalet ärenden enligt plan- och bygglagen har un-
der 2016 varit något färre än under 2015 (160 
stycken jämfört med 177 stycken).   
 
Tack vare stark prioritering av bygglovsärenden 
har handläggningstiden tangerat tio veckor. Ruti-
nen har varit föremål för internkontroll under 
2016. 
 

Antalet ärenden avseende ovårdade fastigheter är 
fortsatt många och få har kunnat avslutas. För 
första gången någonsin har bygg- och miljönämn-
den beslutat om rivning på den försumliges be-
kostnad (gamla strömtorpsskolan). Detsamma gäl-
ler en byggsanktionsavgift gällande olovligt byg-
gande. 
 

Verksamhetsområdena miljö- och häl-
soskydd samt livsmedelstillsyn 
Tillståndsansökningar, anmälningar, klagomål, re-
misser, årsrapporter och förfrågningar inom verk-
samhetsområdena har handlagts med korta hand-
läggningstider. Tillsyn har skett enligt tillsynspla-
ner inom områdena livsmedelstillsyn, miljöskydd 
och hälsoskydd.  
Antalet diarieförda ärenden inom de aktuella om-
rådena är färre än föregående år (203 stycken jäm-
fört med 224 stycken). Detta framförallt beroende 
på färre tillsynsaktiviteter. Ingen livsmedelsburen 
smitta har konstaterats. 
Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har till-
sammans med kultur- och utbildningsförvalt-
ningen startat ett projekt avseende giftfri förskola, 
vilket många olika organisationer är engagerade i.  
Det uppdaterade ärendehanteringssystemet Ecos 
II har generat stora inkörningsproblem vilket tagit 
mycket tid i anspråk.  
 

Måluppfyllelse 
Inom verksamhetsområdena miljö- och hälso-
skydd samt livsmedelstillsyn har löpande tillsyn 
och prövning fungerat på viss bekostnad av före-
byggande kontroll enligt verksamhetsplanen. Till-
synsskulden inom livsmedelskontrollen har inte 
ökat trots sjukskrivning. 
Bygglovsansökningar prioriteras som tidigare. Sjö-
kalkningen har gett avsedd effekt. Samtliga besvär-
särenden utom ett har stått sig vid överprövning i 
första instans. 
 
Ett stort arbete har den senaste tiden lagts ned på 
arbete med översiktsplan. En ny översiktsplan an-
togs av kommunfullmäktige under hösten 2016 

 

Nyckeltal 
 2014 2015 2016 

Antal diarieförda ärenden (st.) 356 401 363 
varav miljö-, hälsoskydd,  
livsmedel 211 224 203 
varav bygglov, inklusive 
bygganmälan 145 177 160 

 

Årets resultat 
Årets budgetavvikelse uppgår till +30 tkr. 

Redovisning i tkr 2014 2015 2016 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader -79 -109 -91 

 varav personalkostnader -76 -102 -88 

 varav kapitaltjänst 0 0 0 
Verksamhetens nettokost-
nad -79 -109 -91 

Verksamhetsbidrag 116 118 121 

Avvikelse 37 9 30 

      

Andel av nämndernas      

totala nettokostnad % 0,0 0,0 0,0 

      

Nettoinvesteringar 0 0 0 

 
Investeringar 
Bygg- och miljönämnden har inga investeringar 
under år 2016. 
 

Framtid 
En revidering av taxorna, i först hand plan- och 
bygglovstaxan, är planerad under 2017.  
Den upparbetade skulden avseende tillsynsavgifter 
för livsmedelskontroller ska börja minska under 
2017. 
Fortsätt utveckling kommer att ske av ärendehan-
teringssystem med kartan och digital arkivering. I 
anslutning till detta planeras ett arbete med ären-
devård. 
Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen planerar 
dessutom att vika resurser för arbetet med bo-
stadsförsörjningsprogram och ett tematiskt tillägg 
till ÖP beträffande s.k. LIS- områden. 
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Servicenämnden 
Ordförande: Per-Olow Linder (v) 
Förvaltningschef: Anders Luthman 

 
Verksamhetsområde 
Servicenämndens verksamhet omfattar teknisk 
verksamhet och olika former av serviceverksam-
het i kommunen. Verksamheten är fördelad på 
skattekollektiv respektive avgiftskollektiv för vat-
ten och avlopp (VA) och renhållning. Skattekol-
lektivet omfattar underhåll av gator och vägar, 
park- och grönområden, fritidsanläggningar, vakt-
mästeri, verkstad och fordonspark, IT och telefoni 
samt administration av kommunens fastigheter. 
Verksamheterna inom avgiftskollektiven finansie-
ras fullt ut med abonnentavgifter.  
 

Årets verksamhet 
Under året har nya beläggningar utförts på bland 
annat Gjuterigatan, Stora Valla idrottsplats, Linga-
tan, Degernäs Camping, och cykelvägen vid Raka 
vägen. 
Byggnationen av tre nya campingstugor har under 
året färdigställts på Degernäs Camping. Lekplatsen 
i Svartå har förnyats, motionsspåret i Åtorp har 
fått ny belysningsanläggning, båthamnen i Kanada 
har färdigställts.  
För att förbättra trafiksituationen vid Stora Valla-
skolan har en ny bussangörning samt ombyggnat-
ion av stora skolgården med parkering och 
godsmottagning genomförts. 
Sedan 2015 finns Stora Valla arena i kommunens 
regi och under året har loger har uppförts. En ny 
gräsklippare har köpts in till fritidsanläggningarna 
och ett nytt webbaserat bokningssystem har in-
förts för kommunens lokaler och anläggningar. 
Den 1 maj 2016 övertog servicenämnden ansvaret 
för kommunens fritidsanläggningar, motionsspår 
samt föreningsbidrag till idrottsföreningar från 
kultur- och utbildningsnämnden. 

Arbetet med installation av hiss vid Stora Valla hal-
len samt lekplatsen vid Kanadaskogen kommer att 
färdigställas under våren 2017. 
Alla etapper vid Västra Möckelnstranden har fär-
digställts och ett antal abonnenter har anslutits. 
Arbetet vid Kil och Mellangatan är delvis färdig-
ställt. För att klara framtida vattenförsörjning i De-
gerfors pågår en utredning om ny anläggning vid 
Degerfors vattenverk.    
 
Mottagande av material på återvinningsstationen 
ökade under året med anledning av ökat byggande. 
Den milda hösten medförde mindre åtgång på flis 
till fjärrvärmeverken vilket lett till platsbrist för 
materialet. För att kunna förbättra lagringsmöjlig-
heten har utbyggnad av återvinningsgården påbör-
jats. 
Möjligheten att få E- faktura har varit uppskattat 
och i dagsläget har cirka 800 kunder valt E- fak-
tura. 
Upphandling av nytt renhållningsfordon har ge-
nomförts och leverans sker mars 2017.  
 

Måluppfyllelse  
Servicenämnden har med utgångspunkt i visionen 

”En lättbodd kommun med goda och hållbara 

livsvillkor” samt Strategisk inriktning 2011-2014, 

övergripande mål för sin verksamhet. Dessa ska 

vara väl kända för verksamhetens medarbetare. 

Under 2016 har nämndens mål uppnåtts helt eller 

delvis inom följande områden: 

- Ekonomi i balans – målet är uppnått. 

- Säker trafikmiljö, väl framkomliga vägar 
med god standard och en god belys-
ningsstandard – målet delvis uppnått. 

- Stimulerande fritid och god folkhälsa, 
park och utemiljö – målet uppnått 

- It och telefoni – målet delvis uppnått 

- Samverkan vaktmästeri – målet uppnått 

- Kompetensförsörjning: Personal – målet 
delvis uppnått 

- En god miljö: VA-verksamheten – målet 
delvis uppnått. Renhållningsverksam-
heten, ingen kundenkät har genomförts 
under året. 

Årets resultat 
Servicenämndens skattekollektiv redovisar ett 
överskott på 1,5 mkr för 2016. Överskottet beror 
främst på högre intäkter för skogsverksamheten, 
fordonsverksamheten och externa arbeten samt 
lägre kostnader för vinterväghållningen. 
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Stora Valla IP 
I förhållande till den driftbudget som fanns vid 
övertagandet kommer kostnaderna initialt under 
de första åren att överstiga budget. På sikt kommer 
driftkostnaderna att minska då underhållet sköts 
enligt upprättad plan. Förhoppningen är att arenan 
kommer att nyttjas i högre grad, vilket leder till 
ökade intäkter. Under året har arbetet med upp-
rustning och underhåll fortlöpt. Arbetet har till 
stor del utförts av serviceförvaltningens personal 
vilket har medfört att personalkostnaderna ligger 
något högre än budgeterat. Även kostnader för an-
läggnings- och underhållsmaterial är högre än bud-
geterat. 

Stora Valla IP  
Utfall 2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2016 

Avvi-
kelse 
2016 

Hyresintäkter  -1 152,0 -364,8 -430,0 -65,2 

Anläggningsmaterial  71,6 0,0 -71,6 

Personalkostnader*  853,4 619,0 -234,4 

Fastighetskostnader  352,5 400,0 47,5 
El, fjärrvärme, vat-
ten och avlopp 393,0 493,8 647,0 153,2 

Hyra/leasing 56,0 86,0 75,0 -11,0 

Transport     

Övriga kostnader** 1 630,0 382,8 115,0 -267,8 
Avskrivningar och 
ränta 1 835,0 1 617,1 1 851,1 234,0 

Totalt 2 762,0 3 492,4 3 277,1 -215,3 
* För 2015 redovisades personalkostnader under vaktmästeri. 
** Övriga kostnader innefattade övrig skötsel av anläggningen, städ, 
förbrukningsmaterial, transport, försäkringar, telefoni med mera.  

 
Vatten- och avloppsverksamheten är åtskild från 
kommunens skattefinansierade verksamhet vilket 
medför att resultatet ska dokumenteras och regle-
ras inom VA-verksamhetens resultatutjämnings-
fond. Inför 2016 hade VA-verksamheten ett bud-
geterat underskott på 654 tkr. Resultatet försämra-
des ytterligare på grund av lägre intäkter samt 
högre kostnader för avlopp samt reningsverk. 
Årets resultat -1,5 mkr har reglerats och resultatut-
jämningsfonden uppgår till 1,6 mkr.  
 

Renhållningsverksamheten är åtskild från kommu-
nens skattefinansierade verksamhet vilket medför 
att resultatet ska dokumenteras och regleras inom 
renhållningsverksamhetens resultatutjämnings-
fond. Årets resultat -27,6 tkr har reglerats och re-
sultatutjämningsfonden uppgår till 3,8 mkr. 

 

Nyckeltal 

Skattefinansierad vht     

Redovisning i tkr 2014 2015 2016 

Intäkter 17 513 21 020 20 197 

Kostnader -45 776 -51 977 -51 160 

  varav personalkostnader -13 797 -15 023 -15 817 

  varav kapitaltjänst -7 090 -7 665 -7 680 

Verksamhetens nettokost-
nad 

28 263 30 957 30 963 

Verksamhetsbidrag 26 746 28 493 32 475 

Avvikelse -1 517 -2 464 1 512 

Andel av nämndernas totala 
nettokost % (skattekollekti-
vet) 

5,80 % 5,75 % 6,55 % 

Nettoinvesteringar 7 152 7 696 7 845 

     

VA-kollektivet     

Redovisning i tkr 2014 2015 2016 

Intäkter 17 927 17 977 18 721 

Kostnader -17 654 -18 626 -20 253 

  varav personalkostnader -4 246 -4 864 -5 217 

  varav kapitaltjänst -5 519 -5 984 -6 446 

Verksamhetens nettokost-
nad 

274 649 -1 532 

Resultatutjämning -274 649 1 532 

Resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar 15 609 14 102 5 185 

     

Renhållningskollekti-
vet 

    

Redovisning i tkr 2014 2015 2016 

Intäkter 8 770 8 841 8 909 

Kostnader -8 418 -8 141 -8 937 

  varav personalkostnader -2 491 -2 787 -2 675 

  varav kapitaltjänst -905 -914 -910 

Verksamhetens nettokost-
nad 

352 -700 28 

Resultatutjämning -352 -700 28 

Resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar 970 0 0 

 

Investeringar 
För de investeringsprojekt som inte färdigställdes 
under 2015 flyttades 2,7 mkr över till 2016 års in-
vesteringsbudget och i samband med ombudgete-
ringar beslutades även att investeringsprojektet 
ventilation i nämndhuset fördes över till kommun-
styrelsen (totalt cirka 3,7 mkr). Ett tilläggsanslag 
om 400 tkr för investering av loger på Stora Valla 
IP har tillkom enligt beslut i KF den 29 april 2016 
(§ 15). En överföring har gjorts på 800 tkr till ser-
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vicenämnden för hiss Stora Vallaskolan från kul-
tur- och utbildningsnämnden. Servicenämndens 
investeringsbudget 2016, inklusive ombudgete-
ringar, uppgick till totalt 8,1 mkr.  
Skattekollektivets investeringar uppgår till 7,8 mkr 
vilket motsvarar 96 % av budgeten på totalt 8,1 
mkr. Investeringsprojekt som genomförts är bland 
annat upprustning av lekplatser, loger vid Stora 
Valla IP, inköp av ny gräsklippare, båthamn, ma-
skinhall, fastigheter samt tre nya stugor vid Deger-
näs camping. Investeringar av nya gatuöverbygg-
nader har inte kunnat genomföras enligt plan på 
grund av att de entreprenörer som utför arbetet 
har haft fullbokat med beläggningsarbeten i sam-
band med fiberdragningar.  
Arbetet med Kanada/Stora Valla området pågår 
och beräknas vara klart under 2017. Servicenämn-
den föreslår att föra över kvarvarande investe-
ringsbudget 138 tkr samt 160 tkr för ytterligare 
kostnader för installation av hiss Stora Valla som 
färdigställs i början av 2017. 

Investeringar (tkr) 
Redovis-
ning 2016 

Budget 2016 
Avvi-
kelse 

Gata ospecificerat 0,0 15,0 15,0 

Belysningsmaster 0,0 0,0 0,0 

Båthamn 180,5 147,4 -33,1 

Lekplatser 133,6 75,0 -58,6 

It 347,0 400,0 53,0 

Fastigheter Inkl Hissar 1 492,4 1 500,0 7,6 

Maskinhall St Valla 72,3 62,4 -9,9 

Traktor/Gräsklippare 308,1 310,0 1,9 

Stora Valla Ip Loger 400,0 400,0 0,0 

Ventilation Nämndhuset 0,0 0,0 0,0 

Kanada/Stora Vallaområ-
det 

462,0 600,0 138,0 

Degernäs Campingstugor 1 389,3 1 326,9 -62,4 

Bokningssystem 194,6 190,0 -4,6 

Ny Gatuöverbyggnad 1 648,3 2 014,1 365,8 

Kil- Och Mellangatan 0,0 0,0 0,0 

Åtorps Motionsspår 383,4 300,0 -83,4 

 0,0 0,0  

Hiss Stora Valla 833,7 800,0 -33,7 

Totalt 7 845,2 8 140,8 295,6 

 
För de investeringar som pågick över årsskiftet 
2015/2016 har 7,7 mkr förts över till 2016 års in-
vesteringsbudget. Av den totala investeringsbud-
geten för VA-verksamheten på 15,3 mkr har 5,2 
mkr använts under året. Vid Degerfors reningsver-
ket har nya inloppssilar med renstvätt installerats, 
investeringsprojektet Västra Möckelnstranden är 

helt färdigställt, Kil och Mellangatan är delvis ge-
nomfört. Arbetet med ventilbyten och serviser på-
går ständigt.  
Den största posten i investeringsbudgeten är De-
gerfors vattenverk där en utredning pågår för att 
klara framtida vattenförsörjning i Degerfors. Ett 
första förslag är lämnat till verksamheten och på 
grund av kostnaden som beräknas uppgå till 25-35 
mkr har verksamheten avvaktat med att genom-
föra övriga VA-investeringar. Servicenämnden har 
föreslagit att de 10,1 mkr som inte förbrukats un-
der året kommer att föras över till 2017 för inve-
steringen av Degerfors vattenverk. 
 

Investering 
(tkr) 

Redovisat 
2015 

Årsbudget 
2015 

Avvikelse 

Ventilbyten och serviser 424,5 300,0 -124,5 

Brutet vattensystem 227,8 252,7 24,9 

Västra Möckelnstranden 932,9 735,2 -197,7 

Relining spillvattenledning 117,4 1 429,1 1 311,7 

Utredning av vattentäkt 87,0 159,9 72,9 

Renovering av rötkammare 0,0 0,0 0,0 

Renovering av kemikalies-
ilo 

0,0 0,0 0,0 

Kil- och Mellangatan 1 436,2 650,0 -786,2 

Utbyte vattenledningar 614,2 2 000,0 1 385,8 

Inloppsdel Degerfors re-
ningsverk 

1 200,6 1 325,3 124,7 

Degerfors vattenverk 144,2 8 479,1 8 334,9 

Totalt 5 184,8 15 331,3 10 146,5 

 
Nytt renhållningsfordon kommer att levereras un-
der mars 2017 och servicenämnden har föreslagit 
att årets investeringsbudget på 2,8 mkr förs över 
till 2017. 

 
Framtiden 
Inför 2017 har servicenämnden en budget i balans, 
men det är fortsatt eftersatt underhåll på fastig-
hetssidan, gator och vägar samt lekplatser. Även 
de underhållsplaner som kommer att färdigställas 
på fritidssidan kan komma att medföra högre ini-
tiala kostnader. Skogsintäkterna kan bli högre än 
budgeterat om den avverkningsplan som upprättas 
följs fullt ut. Fastighetsområdet är ett osäkert om-
råde eftersom eventuella vakanser som uppstår di-
rekt drabbar serviceförvaltningen. Om inga för-
ändringar sker på fastighetsområdet så är budgeten 
lagd inom ram. Det jobbas fortsatt med att byta ut 
sommarblommor mot perenner, fortsatt upprust-
ning av vägar, fortsatt upprustning av lekplatser. 
Investeringar har gjorts inom IT för att kunna 
fortsätta utveckla IT-systemen i kommunen. Ett 
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förslag finns att alla inköp av datorer ska admini-
streras av IT-avdelningen för att få en bättre kva-
litet i verksamheterna. 
Det pågår en översyn av de kommunala förenings-
stöden och förslag på en ny riktlinje finns framta-
gen. Efter beslut kommer samtliga föreningsavtal 
att ses över. 
Fortsatt översyn av grönytorna pågår med syfte att 
få färre grönytor men bättre underhållna. Ned-
släckning alternativt dimning av gatubelysning är 
under utredning. Översyn av Stora Valla idrotts-
plats pågår och här ses hela området över inklusive 
Kanadaskogen för att få en helhet av hela området 
avseende både skola, idrotts- och rekreationsom-
råden. 
För att öka möjligheterna till simundervisning vill 
nämnden anlägga en simhall med undervisnings-
bassäng i anslutning till en av kommunens skolor. 
I samband med detta finns även önskemål om en 
konstfrusen isbana. 
 
Utbyggnad av vatten- och avloppsnät är färdigt 
längs Västra Möckelnstranden och fler fastigheter 
kommer att anslutas succesivt.  
Projekteringen för nytt vattenverk i Degerfors på-
går. Under hösten 2016 har det varit mycket drift-
störningar på vattentäkten i Svartå detta på grund 
av lågt vattenstånd. För att säkerställa vatten till 
Svartå måste en ny brunn borras i februari 2017. 
Projektering/utredning om överföringsledningar 

från Degerfors till Svartå är slutförd. Nästa steg är 
att se över en eventuell framtida investering.  
Under 2017 kommer taxorna för vatten- och av-
lopp att ses över. En höjning för täcka de ökade 
kostnaderna för 
verksamheten kan bli 
aktuellt från 2018. 
 
Under 2017 kommer 
återvinningshallen 
byggas ut, containrar 
för förpackningar 
och tidningar hamnar 
återigen under tak. 
Utbyggnaden kom-
mer att ge möjlighet 
till att påbörja åter-
bruk i någon form. 
Nya skyltar kommer 
att sättas upp både 
inne och ute när ut-
byggnaden av gården 
och återvinningshallen är klar. Andra insamlings-
former kommer att utredas vilket kan leda till att 
den gamla renhållningsbilen kommer att nyttjas 
under några år framöver.  
En revidering av renhållningsföreskrifter och av-
fallsplan ska färdigställas under 2017.  
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Resultat- och balansräkning, vatten- och avloppsverksamheten 
 

RESULTATRÄKNING (tkr) 2015 2016 

     

Verksamhetens intäkter 17 977 18 721 

Verksamhetens kostnader -12 642 -13 807 

Avskrivningar -3 870 -4 279 

    

Verksamhetens nettokostnader 1 465 635 

    

Finansiella poster -2 114 -2167 

    

Årets resultat -649 -1 532 

    

    

BALANSRÄKNING (tkr) 2015 2016 

    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och anläggningar 76 627 86 484 

Inventarier 56 38 

Årets investeringar 14 102 5 185 

Summa anläggningstillgångar 90 785 91 707 

    

Omsättningstillgångar    

Kundfordringar 2 805 3 162 

Fordran på skattekollektivet 3 098 1 566 

Summa omsättningstillgångar 5 903 4 728 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 96 688 96 435 

    

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital 3 098 1 566 

- därav årets resultat - 649 -1 532 

    

Skulder    

Skuld för anslutningsavgifter  0 5 394 

Långfristiga skulder tillgångar 79 781 82 593 

Långfristiga skulder årets investeringar 14 102 5 185 

Korta skulder, leverantörer, moms, pension etcetera *) -293 1 697 

Summa skulder  93 590 94 869 

    
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 96 688 96 435 

   
*) Avräkning mot kommunen, schablon   
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Kultur- och utbildningsnämn-
den 
Ordförande: Kim Bäckström (v) 
Förvaltningschef: Anna-Lena Sandell 
 
Verksamhetsområden 
Kultur- och utbildningsnämndens uppdrag indelas 
i två ansvarsområden. Kultur- och fritidsområdet 
omfattar musikskola, bibliotek, fritidsgård, visst 
föreningsstöd och allmänkultur. Under 2016 har 
viss fritidsverksamhet, vissa föreningsstöd och fri-
tidsanläggningar organisatoriskt flyttats till service-
nämnden. Utbildningsområdet omfattar förskole-
verksamhet, öppen förskola/familjecentral, peda-
gogisk omsorg på obekväm tid, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola samt elev-
hälsa. 
 

Årets verksamhet 
Under 2016 har en hel del saker hänt som till ex-
empel: 

 Ny förvaltningschef från 1 januari 

 3 bitr. rektorer à 50 % tillsattes under 
2016 vilket innebär att samtliga grundsko-
lerektorer har var sin biträdande rektor à 
50 % vilket förbättrat arbetsmiljön. 

 Ökad resurs skolbibliotek 

 Fritid/förening till servicenämnden 

 Skolskjuts – Merkoll – infördes augusti 
2016 

 Öppnat och stängt en mottagningsenhet 
för asylsökande barn på Brukssko-
lan/Svartå skola 

 Studiehandledning/modersmål i ökad 
omfattning 

 Samordnare för nyanlända tillträdde un-
der hösten med ansvar även för grund-
skolans gemensamma särskilda undervis-
ningsgrupp mm 

 13 förstelärare började sina uppdrag un-
der våren 

 Kommunen tog del av statsbidrag för lä-
rarlönelyft 

 Skoladministrationen och förvaltnings-
chef flyttat till egna lokaler på Medborgar-
gatan 

 
Måluppfyllelse 
Kultur- och utbildningsnämnden har formulerat 
sitt övergripande mål som att alla elever ska minst 
vara godkända i alla ämnen. Till detta kommer 
kommunens prioriterade mål att alla elever ska vara 
behöriga till nationellt program på gymnasiet. 
Måluppfyllelsen ökade kraftigt vad gäller båda un-
der 2016. Även meritvärdena i årskurs 9 steg 2016. 
 

 
 

 
 

 
 
Årets resultat 
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett 
överskott om 1 879 tkr för 2016. Det område som 
enskilt står för den störta delen av överskottet är 
grundskolan. Orsak till det stora överskottet där är 
bl.a. att skolan erhållit mer statsbidrag än budgete-
rats. Dessutom var ersättningen avseende nyan-
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lända barn och elever lägre budgeterad än den er-
hållna ersättningen vilket ytterligare ökade det po-
sitiva resultatet. Inför 2017 har barngrupperna i för-
skolan ökat igen. Vi kommer inte räkna med samma 
överskott 2017. 

 
Investeringar 
Kultur- och utbildningsnämnden har under 2016 
investerat för 1 928 tkr. I budget fanns 2 524 tkr. 
Samtliga ej genomförda investeringar har äskats om 
att få överföras till 2017, totalt uppgående till 596 
tkr.  
 

Framtiden 
Under året som gått har måluppfyllelsen ökat inom 
den pedagogiska verksamheten. Det är vi glada 
över och ser som viktigt att det fortsätter. Det är ett 
långsiktigt arbete som börjar ge resultat. Genom att 
analysera arbetet kan vi upptäcka vad vi kan för-
bättra och på vilket sätt. Det måste vi fortsätta med 
och bli ännu vassare i. Ett sätt är att stärka det kol-
legiala lärandet, vilket vi bl.a. med hjälp av förstelä-
rarna jobbar på att utveckla ytterligare. Vi måste ha 
bra lärare, för det är i klassrummet som elevernas 
måluppfyllelse äger rum. Vi har bra lärare och vi 
måste fortsätta att satsa på dem genom exempelvis 
bra villkor för kompetensutveckling och bättre ar-
betsmiljö, för att inte säga bra löner. Personal som 
får bra förutsättningar gör också ett bra jobb! Vi 
behöver även ha bra ledarskap i alla delar av för-
valtningen. Under sista året/åren har ledarskapet 
förstärkts genom bl.a. fler tjänster och ökad fort-
bildning och i och med detta har också arbetsmiljön 
förbättras. Med detta följer att förutsättningarna för 
våra chefer att göra ett bra jobb förbättrats.  
 
Tillsammans gör detta att jag har tillförsikt inför 
framtiden. Men inget arbete gör sig självt. Vi kom-
mer behöva fundera kring vår skolorganisation, 
kanske genom investering i ett lärcenter. Vi kom-
mer säkerligen behöva ytterligare förskoleavdel-
ningar. Vi kommer utveckla verksamheten inom 
kulturområdet, ett första steg är kanske att få en 
kulturskola istället för nuvarande musikskola? Vi 
kommer framför allt behöva samarbeta mer med 
både övriga kommunala verksamheter men också 
samhället i övrigt. 

 

Nyckeltal 
(redovisning i tkr) 2014 2015 2016 

Intäkter 11 637 13 218  17 093 

Kostnader -172 616 -179 603  -190 209 

 - varav personalkostnader -113 748 -119 928  -127 762 

 - varav kapitaltjänst -2 524 -2 596  -2 635 

Verksamhetens nettokostnad -160 979 -166 385 -173 116 

Verksamhetsbidrag 160 323 166 680  174 995 

Avvikelse -656 295  1 879 
 
Andel av nämndernas 
totala nettokostnad%     

Nettoinvesteringar 4 216  2 528 1 928 

Biblioteket     

Nettokostnad/invånare (kr)  276 283  255 

Musikskolan     

Nettokostnad/invånare (kr) 325 336 343 

Förskolan     

Antal barn 379 378  390 

Nettokostnad/barn (kr) 107 370 114 764 119 773 

Förskoleklass     

Antal barn 93 84 83 

Nettokostnad per barn (kr) 30 769 37 206 40 710 

Fritidshem     

Antal barn 342 364 357 

Nettokostnad per barn (kr) 26 831 24 589 23 512 

Grundskola     

Antal elever 846 848 849 

Nettokostnad per elev (kr) 101 568 104 535 110 858 

Grundsärskolan    

Antal elever med undervisning 
i Degerfors 5 5 7 

Antal elever med undervisning 
i annan kommun 2 2 1 
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Socialnämnden 
Ordförande: Anita Bohlin Neuman (v) 
Förvaltningschef: Ingmar Ångman 

 
Verksamhetsområden 
Socialförvaltningen arbetar med familjer och 
enskilda personer som behöver stöd, hjälp, vård 
och omvårdnad i olika livssituationer. Arbetet 
bedrivs inom tre verksamhetsområden; Vård och 
Omsorg (VoO), Omsorgen om Funktionshindrade 
(OoF) och Individ och familjeomsorgen (IFO).  
Under året har socialnämnden beslutat om en 
organisationsförändring som innebär att första 
ledets chefer stärks och att chefstjänster i strategisk 
funktion renodlas. Tre verksamhetsområden blir i 
framtiden två. Organisationsförändringen innebär 
också en integration av natt och dagbemanning 
inom Vård och Omsorg samt att vissa 
arbetsgrupper får byta organisatorisk tillhörighet. 
Förändringen av organisationen slutförs under 
första halvåret 2017. 

 
Årets verksamhet 
Andra halvåret 2015 var historiskt genom den stora 
ström av flyktingar som sökte sin tillflykt till vårt 
land. Detta har påverkat vår verksamhet 2016 på 
flera sätt. Två nya boenden för ensamkommande 
barn har tillskapats under året. Liagården togs i 
bruk under mars månad och har som mest inhyst 
24 ungdomar. På de fyra översta våningsplanen vid 
Slingan 6 har utslussningslägenheter tillskapats. 
Även där ryms plats för 24 boende. De första 
ungdomarna flyttade in där under december 
månad. Verksamheten för ensamkommande barn 
har under året stabiliserats och organiserats efter ett 
turbulent 2015. Antalet nya ensamkommande barn 
var 2016 fyra stycken. 2015 tog vi emot över 70 
stycken.  
 
Inom den kommunala flyktingmottagningen har vi 
under 2016 tagit emot 106 nya kommuninvånare. 
Ingen av dessa har kommit från Migrationsverkets 

anläggningsboenden. Sju är så kallade 
kvotflyktingar som kommer direkt från FNs 
flyktingläger och resten har bosatt sig i kommunen 
på egen hand eller anknutit till familjemedlemmar. 
Framförallt är tillgången till bostäder ett problem 
för de nyanlända. Många bor i tillfälliga bostäder 
och vissa mycket trångt. Långsiktigt utmanas 
kommunens verksamheter av det stora antalet 
nyanlända vad gäller integration i skola och 
arbetsliv. Inom arbetsmarknadsverksamheten har 
projektet Vägen Vidare som finansierats genom 
den sociala investeringsfonden permanentats. 
Projektet har visat på mycket goda resultat, särskilt 
vad gäller nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden.  
 
Förvaltningens största resurs är dess medarbetare. 
Närmare 400 månadsanställda medarbetare finns 
inom förvaltningen. De tjänster vi levererar skapas 
i mötet mellan människor där de anställda ska 
försöka tillgodose enskildas behov. Under året har 
med stöd från personalkontoret ett IT-baserat 
kompetensinventerings och 
kompetensstyrningsverktyg införts, benämnt 
KOLL. Genom detta kan vi på ett medvetet och 
planerat sätt dels kartlägga den samlade kompetens 
alla medarbetare har och styra de 
kompetensutvecklingsinsatser som behövs på ett 
strategiskt sätt. Det innebär att medarbetarsamtal 
på ett mycket tydligare sätt än tidigare inriktas på 
kompetensfrågorna och vilka 
kompetensutvecklande insatser som behövs. Under 
året har en föreläsningsdag hållits för all personal i 
förvaltningen på temat värdegrund och 
anhörigstöd. Föreläsningen var mycket uppskattad 
och innebär startpunkten av ett arbete som pågår 
under 2017. Med stöd av en webbaserad utbildning 
ska varje arbetsgrupp arbeta fram egna rutiner för 
kontakter med anhöriga.  
 
Under året har bemanningen inom vård och 
omsorg förstärkts med hjälp av de statliga bidragen 
som kommunen ansökt om för ökad bemanning. 
Medlen har använts för att höja bemanningen av 
arbetsterapeuter, för en samordnartjänst i 
hemtjänsten, förstärkningar i 
sjuksköterskegruppen och på vårt korttidsboende.  
 
En genomlysning av hemtjänsten har efter beslut i 
kommunstyrelsen genomförts av en utomstående 
konsult. De två huvudsakliga slutsatserna i 
genomlysningen är avsaknad av ekonomistyrning 
och verktyg för att kunna planera och styra 
insatserna inom verksamheten.  
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Arbetet inom den så kallade Degerforsmodellen 
har fortsatt att utvecklas under året. De tidigare 
arbetssätten i samverkan med förskola och skola; 
IOR och Pinocchio har kompletterats med SIG 
(Social insatsgrupp) där grundskolans år 7-9, 
gymnasieskolan och polisen samverkar med IFOs 
barn och ungdomsgrupp. En försöksverksamhet 
har startat som finansieras genom den sociala 
investeringsfonden.  
 
Under året har det projektarbete med våld i nära 
relationer som bedrivits under ett par år 
permanentats. Tillsammans med Karlskoga 
kommun finns en samordnare för området. Tyvärr 
kan konstateras att behovet av insatser på området 
kommit att ökas som en följd av att det nu 
uppmärksammas på ett tydligare vis. En 
handlingsplan har antagits för området som innebär 
att hela förvaltningen kommer involveras i arbetet. 
Våld i nära relationer förekommer bland 
funktionsnedsatta och äldre liksom i befolkningen i 
övrigt.  

 
Måluppfyllelse 
Socialnämnden har i sin verksamhetsplan för 2015-
2017 fastlagt tre övergripande inriktningsmål för 
förvaltningens arbete. Dessa är: 
 

1. Socialnämndens verksamhet känneteck-

nas av att den bidrar till ökad självständig-

het för de enskilda som är i behov av 

denna. 

2. Socialnämndens verksamhet känneteck-

nas av att de insatser som ges utgår från 

de enskildas behov, samordnas och bildar 

en helhet. 

3. Socialnämndens verksamhet känneteck-

nas av att kvaliteten i den är säkerställd 

och håller en hög nivå. 

 

Under 2016 fortsatte arbetet med att uppfylla dessa 
mål. Allmänt kan sägas att den övervägande delen 
av planerade strategiska aktiviteter har fullföljts en-
ligt den planering som gjorts. Måluppfyllelsen i de 
indikatorer som satts upp är också den till övervä-
gande delen god. Särskilt gäller det väntetider till 
Särskilt boende som sjunkit från 149 dagar 2015 till 
78 dagar 2016. Detta var ett delmål och arbetet på 
att ytterligare sänka väntetiden ska fortsätta. Kun-
skapen om ledningssystemet är god bland förvalt-
ningens personal och antalet barn i försörjnings-
stöd har minskat. Däremot har inte målen för nivån 
på försörjningsstödet och uppföljning av registre-
rade avvikelser uppnåtts. Kvalitetsregistren visar att 

demensvården och den palliativa vården i kommu-
nen håller mycket hög nivå. Ytterligare utvecklings-
möjligheter finns dock.  

Kommunens övergripande mål 

Förvaltningen har under 2016 genomfört följande 
med utgångspunkt från de kommunövergripande 
målen antagna i den strategiska planen: 

1. Degerfors måste bryta den negativa befolk-
ningstrenden. 

Genom flyktingmottagningen bidrar socialförvalt-
ningen till att kommunens befolkningsutveckling 
under 2016 var positiv.  Under året mottogs 106 
nya kommuninvånare på detta sätt. Genom ett po-
sitivt mottagande kommer fler att stanna kvar i 
kommunen och bidra till dess utveckling. 
Genom en uppskattad verksamhet med gott re-
nommé hjälper socialförvaltningens verksamhet till 
att sprida en positiv bild av Degerfors som kom-
mun och bostadsort. 

 
2. Alla elever ska ha behörighet att kunna 

söka vidare till ett nationellt program på 
gymnasiet.  

Genom arbetet i Degerforsmodellen stärks samver-
kan mellan kommunens olika verksamheter som 
berör barn och ungdomar. Under 2016 kan särskilt 
nämnas den försöksverksamheten med en social in-
satsgrupp (SIG) som inletts. Socialtjänsten genom-
för ett aktivt arbete för att stödja utsatta barns skol-
gång. Inom verksamheten för ensamkommande 
barn samarbetar förvaltningen med gymnasiesko-
lan med målet att ungdomarna ska kunna få ett slut-
betyg från gymnasiet. 

 
3. Alla större beslut, som kommunfullmäk-

tige fattar under mandatperioden 2011-
2014, ska vara utformade så att de två 
ovan prioriterade målen för perioden beak-
tas. Dessa, och andra mål, ska förverkli-
gas samtidigt som kommunens ekonomi 
ska vara i balans.  

Socialnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt 
resultat för 2016. 
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Årets resultat 
 
Redovisning i tkr 2014 2015 2016 

Intäkter 61 417 69 233 85 482 

Kostnader -260 729 -272 633 -297 581 

varav kostnader för arbetskraft -182 124 -192 053 -209 452 

varav kapitalkostnader -1 148 -1 228 -1 185 

Verksamhetens nettokostnad -199 312 -203 400 -212 099 

Kostnad Vägen vidare* 949 306 869 

Kostnad Social insatsgrupp*   377 

Budgetram 195 520 203 065 212 663 

Avvikelse i ordinarie verk-
samhet 

-3 792 -335 1 810 

Nettoinvesteringar 952 1 236 933 

* Finansieras av den sociala investeringsfonden 

 
Socialnämnden redovisar i bokslut för 2016 ett 
överskott om 1 810 tkr, exklusive projekten Vägen 
vidare och Social insatsgrupp. Projekten finansieras 
av den sociala investeringsfonden och ska därför 
inte påverka resultatet av ordinarie verksamhet. 
Kostnaden för Vägen vidare och Social insatsgrupp 
uppgår 2016 till 869 tkr respektive 377 tkr. Över-
skottet i ordinarie verksamhet förklaras till stor del 
av att det nya LSS boendet som planerades öppna 
under året inte har öppnats samt av de extra medel 
som nämnden tilldelats på grund av flyktingsituat-
ionen, motsvarande totalt 5 026 tkr. Socialförvalt-
ningens semesterlöneskuld minskade under 2016 
med 743 tkr. 

  
Avvikelser 2016 per verksamhetsområde (tkr) 2016 

Övergripande verksamhet 3 528 

Vård och omsorg -1 901 

Individ och familjeomsorg* 990 

Omsorgen om funktionshindrade -807 

Avvikelser i ordinarie verksamhet 1 810 

 
Övergripande verksamhet 
Överskottet i den övergripande verksamheten här-
leds framförallt till att det planerade LSS boendet 
inte öppnats under åter, varpå tilldelad budget om 
1 154 tkr för den övergripande verksamheten inte 
förbrukats. Även outnyttjade personalåtgärder om 
400 tkr och 1 000 tkr högre intäkter än budgeterat 
förklarar överskottet. 
 
Vård och omsorg 
Underskottet om 1 901 tkr inom verksamhetsom-
rådet Vård och omsorg förklaras av mer förstärk-
ning av personal än vad som funnits utrymme för i 
budget, främst inom hemtjänsten och delar av en-
heterna för Särskilt boende. Även höga kostnader 
för sjukvårdsmaterial till följd av att avtal saknats 
för dessa inköp och ökade lönekostnader för un-
dersköterskor på grund av kommunals avtal, som 
inte inryms i budget, bidrar till områdets under-
skott. 

 
Individ- och familjeomsorg 
Inom verksamhetsområdet Individ och familje-
omsorg redovisas höga kostnader för försörjnings-
stöd och institutionsplaceringar för vuxna med 
missbruksproblem. Kostnader för försörjningsstöd 
och institutionsplaceringar uppgår till 1 229 tkr re-
spektive 2 078 tkr mer än vad som finns utrymme 
för i budget 2016. Att verksamheten totalt sett re-
dovisar ett överskott om 990 tkr förklaras av de ex-
tra medel som nämnden tilldelats på grund av flyk-
tingsituationen. En jämförelse av utfallet gällande 
kostnader för försörjningsstöd med tidigare år pre-
senteras nedan. 

 
Utbetalning av försörjningsstöd 
(tkr) 

2014 2015 2016 

Januari 946 932 995 

Februari 787 914 1 022 

Mars 871 931 981 

April 832 927 1 057 

Maj 755 927 1 022 

Juni 784 864 965 

Juli 872 923 923 

Augusti 850 794 860 

September 809 953 895 

Oktober 976 924 952 

November 866 890 842 

December 1 009 1 006 915 

Totalt 10 357 10 985 11 429 

 
Omsorgen om funktionshindrade 
Underskottet inom verksamhetsområdet Omsor-
gen om funktionshindrade beror främst på höga 
kostnader för personlig assistans, som överstiger 
budget med 1 149 tkr. Att områdets totala under-
skott uppgår till 807 tkr förklaras till största del av 
att det planerade LSS boendet inte öppnat under 
åter och därmed budgeten om 1 672 tkr inte utnytt-
jats. 
 

Investeringar 
Socialnämnden redovisar ett överskott om 1 050 
tkr för investeringsprojekten 2016. Överskottet 
förklaras av att beslut om införskaffande av olika 
stödsystem har avvaktats i väntan på genomlys-
ningen av hemtjänsten som pågåtts under året, att 
det nya LSS boendet inte öppnats under året och 
att åtgärder inom verksamhetsområdet vård och 
omsorg avvaktats med tanke på att beslut behöver 
fattas kring framtida behov av lokalisering av hem-
tjänsten. Av det redovisade överskottet föreslås 
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897,5 tkr överföras till 2017 fördelat på investe-
ringsprojekten E-tjänster, Inventarier trapphusbo-
ende och Åtgärder vård och omsorg. 
 

Verksamhetsmått/Nyckeltal 
Bemanning enligt budget 2014 2015 2016 

Övergripande 10,85 11,00 11,00 

Vård och omsorg 198,27 203,12 206,73 

Individ och familjeomsorg 41,50 42,35 69,25 

Varav Vida världen 16,50 16,25 42,65 

Omsorgen om funktionshind-
rade 

52,23 55,79 55,39 

Socialnämnden, totalt 302,85 312,26 342,37 

     

Vård och omsorg 2014 2015 2016 

Äldreomsorg     

Antal platser, särskilt boende 109 109 109 

Antal vårdtagare i dec, hemvård 314 336 328 

Korttidsboende     

Antal platser - 14 15 

Beläggningsgrad - 110 % 85 % 
     

Individ och familjeomsorg 2014 2015 2016 

Försörjningsstöd (exkl. flyktingverk-
samhet) 

    

Bruttokostnad (tkr) 10 359 11 011 11 429 

Antal hushåll, kvartal 4 189 189 193 

Institutionsvård, missbrukare     

Bruttokostnad (tkr) 2 225 2 872 3 610 

Antal vårddygn 950 2 263 1 978 

Antal årsplatser 3 6 5 

Antal personer 22 16 15 

Familjehem, barn och unga     

Bruttokostnad (tkr) 5 710 5 369 4 540 

Antal årsplatser 18 30 11 

Kostnad/vårddygn 856 892 781 
     

Omsorgen om funktions-
hindrade 

2014 2015 2016 

Antal pers ass enligt LSS 17 15  15 

Varav ers enligt SFB (Socialför-
säkringsbalken) 

15 10  10 

Antal boende enligt LSS 26 26  26 

Antal boende enligt SoL 10 11  11 

 
Framtiden 
Inom socialförvaltningens verksamhet finns flera 
utmaningar inför framtiden. Situationen med 
många nyanlända som bosätter sig i kommunen är 
en av dessa. Av särskild vikt för socialnämnden är 
integration inom bostads och arbetsmarknad. Un-
der 2017 startas ett servicekontor för nyanlända 
med stöd av erhållna statliga projektmedel. Verk-
samheten med ensamkommande barn står i en ny 
omställning genom att antalet barn minskar och de 
ekonomiska villkoren försämras. 
Samtidigt står vi inför ett ökat antal äldre i kommu-
nen. Fler personer kommer att vara i behov av in-
satser från vård och omsorg. Under de närmaste 
åren finns behov av utökade platser för permanent 
och korttidsboende. I planeringen för 2017 finns 

att ett nytt boende inom Vård och Omsorg öppnas 
på Västergården under hösten.  Den aviserade för-
ändringen av betalningsansvarslagen kan komma 
att ytterligare påverka behovet av platser men krä-
ver också nya former för samverkan med sjukvår-
den och internt inom förvaltningen. Under 2017 
kommer ett försök med inrättande av ett hemtag-
ningsteam att genomföras.  
Arbetet med införande av arbetssättet Individens 
behov i centrum (IBIC) kommer att pågå under året 
men sträcka sig in även i 2018. Arbetssättet innebär 
att istället för att vara styrda av vilka insatser vi kan 
erbjuda så ska vi i arbetet utgå från den enskildes 
behov.  
Under 2017 införs ett digitalt signeringssystem 
inom hemsjukvården. Ytterligare åtgärder för att ef-
fektivisera hemtjänsten kommer att tas fram utifrån 
den genomförda genomlysningen. 
I februari månad startas ett nytt LSS-boende på 
Gärdesvägen. Det nya boendet kommer att ha ka-
raktären av en servicebostad med mindre omfat-
tande stödinsatser för de boende.  
Hemtjänsten är i behov av nya lokaler dels utifrån 
att de nuvarande lokalerna på Västergården på sikt 
behöver frigöras för boende och dels för att upp-
fylla de krav som ställs i föreskriften kring hygien-
rutiner inom vården.  
Flera nyckelkompetenser inom förvaltningen är i 
nuläget svåra att rekrytera. Det ställer krav på ar-
betsgivaren i form av löner, arbetsförhållanden och 
anställningsvillkor. Bland de i nuläget särskilt svår-
rekryterade yrkesgrupperna finns sjuksköterskor 
och socionomer. Inför framtiden ser vi också en 
kommande svårighet bland omvårdnadspersonal 
med undersköterskor.  
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Folkhälsonämnden 
Ordförande: Christina Gustavsson (s), Karlskoga 
Vice ordförande: Björn Nordenhaag (mp) 
Förvaltningschef: Ulrika Lundgren 
 

Verksamhetsområden 
Folkhälsonämnden är en gemensam nämnd mellan 
Degerfors och Karlskoga kommuner. Nämndens 
huvudsakliga frågor är folkhälsoarbete, barnrättsar-
bete, kostverksamhet och städverksamhet.  

 
Årets verksamhet 
Vision - ”En lättbodd kommun med goda och håll-
bara livsvillkor.” 
 
Ekonomiskt och arbetsmiljömässigt var 2016 ett 
utmanande år för Folkhälsonämnden.  
Resultatet visar att folkhälsonämnden, trots utma-
ningarna, klarade sin ekonomi, ökade sin produkt-
ion, fick nöjdare brukare, medarbetarna blev nöj-
dare och sjukfrånvaron sjönk. Men nämnden hade 
ett tufft år ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vid årsskif-
tet 2015/2016 infördes centralt, åter ett internt 
sparbeting samt en tjänst hölls vakant, som en pla-
neringsreserv. Andra kostnadsminskande åtgärder 
har genomförts i syfte att få en budget i balans. 
Kost- och städverksamheten, som tillsammans om-
satt 135 mnkr, hade stora variationer i utfall vid 
varje månadsuppföljning. Bakom variationen ligger 
en budget som varit något felviktad. Fler barn och 
elever ökade portionsantalet med 173 323 fler port-
ioner som skulle lagas till 2016 än 2015. Detta med-
förde att köken inte räcker till med arbetsmiljöef-
fekter som effekt. Kostverksamhetens personal-
budget överskeds med ca 1,5 mnkr då fler personal 

krävdes i kostverksamheten. Kostnaden vägs till 
viss del upp av obudgeterad intäkt som inkommit 
under sista halvåret 2016. Livsmedelsbudgeten som 
följts noga på grund av många prisökningar på 
framförallt kött samt ökad andel barn och elever, är 
totalt sett förbrukad. Detta tack vare professionell 
menyplanering och ökad andel vegetabilier.  
Städverksamheten har aktivt och professionellt ar-
betat med att planera städ och förflyttningstider 
med ordinarie personalstyrka. Städverksamheten 
städade 11 943 fler timmar 2016 än 2015. Brukar-
nöjdhet för både kost- och städverksamheterna 
ökade under året.  
Efter att reglering gjorts mot verksamheterna i De-
gerfors redovisar Folkhälsonämnden ett positivt re-
sultat om drygt +1,7 mnkr. Överskottet kommer 
från städverksamheten vars uppdrag ökat med 5 % 
på helårsbasis samt från central planeringsreserv. 
Folkhälsa och barnkonvention redovisar ett över-
skott om +640 tkr. Två tjänster tillsattes sent under 
2016 samt ett överskott från ung medborgardialog 
som på grund av tillsättningen av tjänster påbörja-
des senare än planerat. Efter utgången av 2016 re-
dovisar folkhälsonämnden ett överskott motsva-
rande +1,7 mnkr, varav 640 tkr avser Karlskoga 
kommuns del av folkhälsa och barnkonventionsar-
betet, som återgår i sin helhet. Utgående balans blir 
därmed 1 113 tkr.  
 
Fortsatt analys av personalbudgeten och strikta åt-
gärder genomfördes, fram för allt inom rehab-om-
rådet. Antalet anställda minskade därmed med 11 
personer till 208 personer. Den totala sjukfrånva-
ron blev 7,5 % och har tillsammans med långtids-
frånvaron en nedåtgående stapel för både män och 
kvinnor och inom alla verksamheter. Inom Heltids-
projektet har personalen identifierat genomförbara 
modeller för att införa heltidstjänster. Andelen hel-
tider blev 65 %. Kompetensutveckling för all per-
sonal genomfördes med temat ”förändring ur ett 
jämställdhetsperspektiv”. Medarbetarundersök-
ningen 2016 visade att index ökade, jämfört med 
2014, för ledarskap, medarbetarskap, motivation, 
styrning, uppfattning om chef samt att kunna re-
kommendera sin arbetsplats. 
 
Arbetsmiljöåtgärder måste genomföras och pro-
duktionskapacitetet måste öka. Kostverksamheten 
situationen är pressad då volymerna av portioner 
ökar. Ett kök behöver byggas för att täcka behovet 
av produktion av 2000 portioner för att klara verk-
samheten i framtiden då bland annat fler förskolor 
byggs. 
 
Projektet jämlik och jämställd hälsa i Karlskoga och 
Degerfors kommuner, ”Gör jämlikt – gör skillnad!” 
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har fortsatt och en förstudie har presenterats. Nu 
fortsätter arbetet som bland annat innebär systema-
tiserande av insatser. 2016 ägnades åt att skapa sam-
verkan mellan nämnder och förvaltningar då folk-
hälsonämndens arbete med folkhälsa och barnkon-
ventionen i högre grad ska utgå från andra nämn-
ders kärnuppdrag och stödja detta. Karlskoga kom-
mun avgett yttrande i ärende: Barnkonventionen 
blir svensk lag. En förberedelse inför förstärkning 
av barnkonventionen utifrån föreslagen lag har på-
börjats. Avtal om lokalt folkhälsoarbete mellan reg-
ion Örebro län och kommunerna utvärderades. 
Omfattande arbete lades på samverkans-överens-
kommelse mellan kommun och polis samt medbor-
garlöfte inom trygghet och säkerhet i Karlskoga 
och Degerfors.  
 

Årets viktigaste händelser  
Heltider 
Heltidsprojektet avslutades och en slutrapport, 
med tio rekommendationer om att driva heltids-
projekt, lämnades till kommunfullmäktige. Att 
kunna försörja sig på sitt arbete är en viktig jäm-
ställdhetsfråga och är syftet med Heltidsprojektet. 
Erfarenheter och lärdomar från projektet visade att 
genom att tillvarata medarbetarnas kunskaper och 
erfarenheter arbetar man smartare och minskar 
stressen.  Arbetet för att öka andelen heltidstjänster 
fortsätter i hela förvaltningen. Andelen heltider 
ökade med 20 % till 65 %. 
 
Jämförelser 
Kraven på att tilldelade medel används till rätt saker 
och på ett effektivt sätt ökar. Jämförelsenätverken 
gjorde relevanta jämförelser, tog fram nyckeltal och 
indikatorer avseende kvalitet och kostnader.  Ana-
lysen säkerställde att det som mäts passar befintlig 
styrning. Mål, analys och genomförande måste 
hänga ihop för att skapa verksamhetsnytta. 
 
Gör jämlikt gör skillnad 
Resultat togs fram som tydliggör ett ojämlikt i 
Karlskoga och Degerfors idag. Hälsofrämjande och 
förebyggande insatser som Dansa Pausa, Rymden, 
drogfri skolavslutning, ökad andel ekologiska livs-
medel, valmöjligheter av mat, bättre skoltoaletter 
och systematiska samverkansformer genomfördes. 
Minskade skillnader i hälsa ger en positiv påverkan 
på samhällsekonomin, miljö och klimat, trygghet, 
psykisk hälsa, hälsa och social sammanhållning.  
 
Ung medborgardialog 
Politiker och tjänstepersoner lyssnade i olika forum 
på barn och unga om deras åsikter. Politikerlun-
cher, ungdomsråd, ungdomsforum och drogfri 
skolavslutning genomfördes i samverkan med 

unga. Bemötande och service kartlades och bedöm-
des via ungdomarnas åsikter inom kost- och städ-
verksamheten. Resultaten användes till förbätt-
ringsåtgärder. 
 
Alkohol- och drogguiden                      
Guiden är ett viktigt verktyg i förebyggande och 
främjande arbete inom området alkohol och dro-
ger. Via Alkohol- och drogguiden kunde medbor-
gare/föräldrar få hjälp att hitta de verksamheter de 
önskade få kontakt med och få svar på frågor. Uti-
från behovet att bemöta och kunna åtgärda drog-
problematik samordnades en arbetsgrupp där insat-
ser beslutas och genomförs. 

 

Måluppfyllelse 
Folkhälsonämnden arbetar efter politiska mål som 
är formulerade av Karlskogas kommunfullmäktige 
samt med hänsyn till Degerfors kommuns strate-
giska inriktning. Nämndens mål är följande: 

- Folkhälsonämnden bidrar till god och 
jämlik hälsa ur ett socialt/Kulturellt eko-
nomiskt och ekologiskt perspektiv. 

- Folkhälso-nämnden stödjer barn och 
ungas lärande genom att utveckla och 
stärka arbetet med barn-konventionen. 

- Barn och unga i Karlskoga/ 
Degerfors har jämlika och jämställda upp-
växtvillkor med skälig levnads-standard 

- Folkhälso-nämndens verksamheter och 
insatser bedrivs ansvarsfullt i syfte att 
skapa trygghet och säkerhet. 

- Folkhälsonämnden bidrar till god och 
jämlik hälsa ur ett socialt/kulturelltekono-
miskt och ekologiskt perspektiv. 

- Medborgarna/brukarna är nöjda med 
Folkhälso-nämndens verksamheters kvali-
tet och service. 

- Folkhälsonämnden är en attraktiv arbets-
givare, där alla har samma möjligheter. 

- Folkhälso-nämndens verksamheter och 
insatser bedrivs ansvarsfullt i syfte att 
skapa trygghet och säkerhet. 

Målen har uppfyllts helt eller delvis under 2016. 
 

Årets resultat 
   

Resultaträkning, tkr 2015 2016 

Intäkter -139 823 -144 896 

Kostnader 143 005 145 323 

Nettokostnader 779 427 

   

Kommunbidrag 3 961 2 180 

Resultat 3 183 1 067 
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Ekonomiskt och arbetsmiljömässigt var 2016 ett 
utmanande år för Folkhälsonämnden.  
Resultatet visar att folkhälsonämnden, trots utma-
ningarna, klarade sin ekonomi, ökade sin produkt-
ion, fick nöjdare brukare, medarbetarna blev nöj-
dare och sjukfrånvaron sjönk. Men nämnden hade 
ett tufft år ur ett arbetsmiljöperspektiv. Vid årsskif-
tet 2015/2016 infördes centralt, åter ett internt 
sparbeting samt en tjänst hölls vakant, som en pla-
neringsreserv. Andra kostnadsminskande åtgärder 
har genomförts i syfte att få en budget i balans. 
Kost- och städverksamheten, som tillsammans om-
satt 135 mnkr, hade stora variationer i utfall vid 
varje månadsuppföljning. Bakom variationen ligger 
en budget som varit något felviktad. Fler barn och 
elever ökade portionsantalet med 173 323 fler port-
ioner som skulle lagas till 2016 än 2015. Detta med-
förde att köken inte räcker till med arbetsmiljöef-
fekter som effekt. Kostverksamhetens personal-
budget överskreds med ca 1,5 mnkr då fler personal 
krävdes i kostverksamheten. Kostnaden vägs till 
viss del upp av obudgeterad intäkt som inkommit 
under sista halvåret 2016. Livsmedelsbudgeten som 
följts noga på grund av många prisökningar på 
framförallt kött samt ökad andel barn och elever, är 
totalt sett förbrukad. Detta tack vare professionell 
menyplanering och ökad andel vegetabilier.  
Städverksamheten har aktivt och professionellt ar-
betat med att planera städ och förflyttningstider 
med ordinarie personalstyrka. Städverksamheten 
städade 11 943 fler timmar 2016 än 2015. Brukar-
nöjdhet för både kost- och städverksamheterna 
ökade under året.  
Efter att reglering gjorts mot verksamheterna i De-
gerfors redovisar Folkhälsonämnden ett positivt re-
sultat om drygt +1,7 mnkr. Överskottet kommer 
från städverksamheten vars uppdrag ökat med 5 % 
på helårsbasis samt från central planeringsreserv. 
Folkhälsa och barnkonvention redovisar ett över-
skott om +640 tkr. Två tjänster tillsattes sent under 
2016 samt ett överskott från ung medborgardialog 
som på grund av tillsättningen av tjänster påbörja-
des senare än planerat. Efter utgången av 2016 re-
dovisar folkhälsonämnden ett överskott motsva-
rande +1,7 mnkr, varav 640 tkr avser Karlskoga 
kommuns del av folkhälsa och barnkonventionsar-
betet, som återgår i sin helhet. Utgående balans blir 
därmed 1 113 tkr.  

 

Investeringar 

 Investeringar, tkr 
Budget 

2016 
Utfall 

2016 

   

Köksutrustning  700 669 

Städmaskiner  450 436 

Övriga investeringar 17 0 

Totalt 1 150 1 122 

 
Kostverksamheten har under året investerat i trans-
portskåp, hyllor, serveringsvagnar, kassaregister, 
maskiner för formning av färsprodukter samt en 
del mindre köksutrustning.  Städverksamheten har 
investerat i nya kombimaskiner, nya tvättmaskiner, 
utrustning för rent vatten en sopmaskin för hante-
ring av heltäckningsmattor i långa korridorer samt 
städvagnar.  Av 2016 års investeringsbudget kvar-
står 28 tkr som oförbrukat. 

 
Nyckeltal 

  2014 2015 2016 

Volymer       
Antal städ-
timmar per år 

149 669 152 983 164 926 

 varav 
Karlskoga 

110 515 111 964 123 720 

 varav Deger-
fors 

39 154 41 019 41 206 

Antal port-
ioner 

2 556 950 2 587 672 2 760 995 

 varav 
Karlskoga 

1 966 067 1 967 999 2 137 081 

 varav Deger-
fors 

590 883 619 673 623 914 

Kostnader       
Städkostna-
der 

43 849 44 691 46 804 

 varav 
Karlskoga 

32 936 34 529 36 162 

 varav Deger-
fors 

10 913 10 162 10 642 

Kostkostna-
der 

85 134  87 486 87 907 

 varav 
Karlskoga 

65 047 67 182 66 881 

 varav Deger-
fors 

20 087 20 303 21 026 

Kvalitet       

Svinn i kö-
kens serve-
ring 

1,6 1,58 1,49 

(kg/100 port-
ioner) 

      

  2011 2012 2013 

Barnfattig-
domsindex* 

      

Karlskoga 11,6 12,1 13,5 

Degerfors 13,9 10,9 11,0 

* Eftersläpning med två år 

Framtiden 
Folkhälsonämnden integrerar Agenda 2030 i sin 
styrning och ledning framöver då nämndens fyra 
ansvarsområden tydligt ingår. Agenda 2030 syftar 

file:///C:/Users/luu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/70FBAFF1.xlsx%23RANGE!A28
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till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet 
och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt sä-
kerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser.  
 
Socioekonomiska beräkningar behöver göras för 
att aktiviteter, projekt eller processer ska kunna vär-
deras som en del av kommunernas investeringar. 
Satsningar under uppväxtåren är en investering för 
framtida välfärd och hälsa. Folkhälsonämnden har 
genom prioritering av barn och unga och FN:s kon-
vention om barnets rättigheter påverkat genomfö-
rande av aktiviteter/processer som exempelvis 
Dansa Pausa - dans och hälsa för unga med psykisk 
ohälsa, drogfri skolavslutning, Rymden, Pinocchio 
och familjeguiden.  
 

Att stärka arbetet med barnkonventionen för 

Karlskoga och Degerfors barns bästa kommer att 

behövas och vara redo vid eventuell lagstiftning. 

Arbetet med barnkonventionen utvecklas då barns 

rättigheter är allt mer självklart och en framgångs-

faktor för framstående socialt hållbara kommuner. 

Folkhälsonämnden kommer att arbeta mer för att 

unga medborgare ökar och breddar engagemanget 

inom den representativa demokratin. En annan vik-

tigt framtidsfråga är att stärka den unga individens 

möjligheter till delaktighet i och inflytande över det 

politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. 

Ökad jämställdhet är mycket viktigt och arbetet 
med jämställdhetsintegrering kommer att bli en hu-
vudfråga. I detta ingår att kunna försörja sig på sitt 
arbete samt att minska våld mot kvinnor genom fö-
rebyggande och främjande insatser för unga flickor 
och pojkar. 
 
Arbetsmiljöåtgärder måste genomföras och pro-
duktionskapacitetet måste öka. Kostverksamheten 
situationen är pressad då volymerna av portioner 
ökar. Ett kök behöver byggas för att täcka behovet 
av produktion av 2000 portioner för att klara verk-
samheten i framtiden då bland annat fler förskolor 
byggs. 
 
Genomlysningen av köp- och säljsystemet medför 

en tydlighet i att folkhälsonämnden i systemet na-

turligt får kostnadstäckning för ökade personal- 

och råvarukostnader under löpande år. Det kom-

mer att innebära möjligheter för god kompetens-

försörjning och effektiv personalplanering. Kost-

verksamheten kommer att följa den nationella tren-

den att minska köttandelen för att åstadkomma en 

miljösmart verksamhet.  Maten bedöms ha god 

smak och god kvalitet i enlighet med kommunfull-

mäktiges beslutade kvalitets- och servicenivå, vil-

ken ska uppdateras. Matgästerna är nöjda och den 

ekologiska andelen livsmedel har uppnått 50 %. 

Måltidsmiljön ligger under folkhälsonämndens an-

svar då detta är en viktig fråga för lärandet. Städ-

ningen upplevs som bra och det kommer att finnas 

beslut om var gränsen ska gå för städning inom ra-

men för skattefinansieringen.  

Inför framtiden behöver ökad samverkan analyse-

ras. Både för tvärsektoriella, övergripande frågor 

som för serviceverksamheter. Detta stödjer den 

regionala samverkan och synen på det kommunala 

ansvaret inom ramen för skattefinansieringen. Den 

nationellt erkända samverkan som Karlskoga/De-

gerfors har kring folkhälsa och barnrättsfrågor kan 

stärkas med att ge uppdraget kring jämställdhet ur 

ett verksamhetsperspektiv till folkhälsonämnden.  
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Gymnasienämnden 
Ordförande: Matz Ericson (S) Karlskoga 
Vice ordförande: Ingvar Eriksson (V) 
Förvaltningschef: Jan Strid 

 
Den 1 januari 2011 bildades en gemensam politisk 
nämnd, bestående av elva ledamöter (sju från 
Karlskoga kommun och fyra från Degerfors kom-
mun) för de frivilliga skolformerna i Karlskoga och 
Degerfors kommuner. Ett avtal mellan kommu-
nerna reglerar och styr samarbetet mellan kommu-
nerna. Vid minst två tillfällen per år sker samråd 
mellan kommunerna där aktuella frågor behandlas. 

 
Verksamhetsområden 

 Gymnasieskola 

 Gymnasiesärskola 

 Kommunalt aktivitetsansvar 

 Särskild undervisning för vuxna 

 Korttidstillsyn 

 Kommunal vuxenutbildning  

o Grundläggande nivå 

o Gymnasial nivå 

 Svenskundervisning för invandrare 

 Samhällsorientering för nyanlända inom 

etableringen 

 Yrkeshögskoleutbildning 

 Distansutbildning för universitetsstu-

derande 

Gymnasieskolan erbjuder för närvarande 14 nat-
ionella program samt alla introduktionsprogram-
men. Gymnasiesärskolan har tydliggjort sitt pro-
gramutbud under 2016 för att bättre passa arbets-
marknaden och de nationella programmen inom 
gymnasieskolan. Vuxnas lärande omfattar grund-
läggande- och gymnasial vuxenutbildning, svensk-
undervisning för invandrare, samhällsorientering 
samt distansundervisning. Yrkeshögskolan och 
projektverksamhet leds av utbildningsledare och 
finns på Gammelbackevägen, Karlskoga. 

Årets verksamhet 
Under 2016 har det hållits nio nämndsammanträ-
den och tre stycken samråd mellan Karlskoga och 
Degerfors kommuner, där nämndens presidium 
deltar. I det systematiska kvalitetsarbetet har två nya 
möten mellan politik och verksamhet lagts till un-
der 2016. Temadialoger ska ske fyra gånger under 
året med start hösten 2016. De två som har varit 
under 2016 har handlat om inflytande/delaktighet 
och Elevhälsa. Tillsammans med lärarfacken och 
rektorerna träffas presidiet i dialoggrupp för att dis-
kutera skolutveckling och framtidsfrågor. En dia-
loggrupp har hållits under 2016. 
Utöver de beslut som ingår i nämndens årshjul 
kring budget och kvalitetsarbete har nämnden un-
der året bland annat tagit upp till behandling; 

 Svar till Skolinspektionen efter regelbun-

den tillsyn 

 Rutin för mottagande av elev till gymnasi-

esärskolan 

 Deltagande i politikerluncher, tvärsektori-

ellt nätverk och styrgrupp för ung med-

borgardialog 

 Beslut om start och placering av byggpro-

grammet 

 Motions-, medborgarförslag- och re-

missvar 

o Ekonomisk utsatthet 

o Skolvärdar till skolorna 

o Kompensatorisk frukost 

o Sallad i skolcaféer 

o Validering med mervärde 

o Utbyggnad av Möckelngymnasi-

ets industriskola 

o Karlskoga kommun ska erbjuda 

SFX 



59 

 

Gymnasieskolan 

Den trend vi har haft med ökande resultat stannade 
av 2016. Det är omöjligt att dra för stora slutsatser 
för bara ett år. Det kan bero på många saker. Vad 
vi inom gymnasiet själva gör, förkunskaper hos ele-
verna och flera andra faktorer som kan spela in. Det 
är några områden som förvaltning och rektorer be-
höver titta närmare på för att kunna fortsätta att 
förbättra verksamheten. Frånvaron måste ned i de 
flesta programmen. Att vara närvarande på lektion-
erna bör underlätta att eleverna klarar sina studier. 
En anledning till frånvaro kan vara att man inte mår 
så gott, psykiska funktionshinder mm. Det gör att 
vi kommer till punkt två i förbättringsområde, elev-
hälsan. Det finns behov att komplettera profess-
ionerna som redan idag finns med en psykolog-
resurs. Men vi behöver också få till bättre samver-
kan med sjukvården och socialförvaltningarna. Vi 
märker också att våra elever har svårt att klara av 
gymnasiets matematikkurser. Skolorna får sätta in 
mycket stöd för att de ska klara av den första kursen 
fast att eleverna har kommit in med godkända be-
tyg. Vid nästa matematikkurs är det för många ele-
ver ett stort steg och vi får många icke godkända 
betyg eller att man försöker välja bort kursen. En 
närmare samverkan mellan gymnasieskolorna 
och grundskolorna inom matematikämnet be-
hövs för både de elever som behöver fler utma-
ningar som för de som har svårigheter. Vi vet att 
för de elever som kommer till Sverige under skolti-
den är resultaten av naturliga skäl sämre. Desto se-
nare i skolåldern man kommer till Sverige desto 
sämre resultat. Vi behöver utveckla arbetssätt 
och stöd för elever med annat modersmål än 
Svenska för att ge dem så bra förutsättningar som 
möjligt. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan är till för de elever som på 
grund av en utvecklingsstörning behöver en annan 
skolform än gymnasieskolan. Rektor och personal 
har lagt ned tid på att strukturera och anpassa sko-
lan efter elevgruppen, arbetsmarknad och program-
men inom Möckelngymnasiet. Det är lätt att man 
ställer för låga förväntningar på elevgruppen i 
undervisningssituationen och att man inte tillräck-
ligt förbereder eleverna på livet efter skoltiden. 
Gymnasiesärskolan behöver redan under skoltiden 
förbereda eleven och samverka med arbetsmark-
naden och daglig verksamhet för att eleven ska 
kunna hitta en plats på arbetsmarknaden.  

Vuxnas lärande 

Vuxnas lärande har på ett imponerande sätt klarat 
av den stora ökning av elever som har skett sedan 

hösten 2015 och hela 2016. Man har klarat startti-
der och att rekrytera lärare. Samverkan har också 
blivit viktigare både i ett regionalt perspektiv men 
också med arbetsförmedling och arbetsmarknads-
enheter i våra kommuner. Ny lagstiftning har ökat 
kravet på verksamheten. Alla dessa saker har gjort 
att verksamheten inte kunnat fokusera tillräckligt 
på det egna inre arbetet med eleverna och detta 
har inte heller skapat en tillräcklig kontinuitet i per-
sonalstyrkan. Det här behöver verksamheten arbeta 
med under 2017. 

Yrkeshögskolan/projekt 

Här bedrivs idag 2 yrkeshögskoleutbildningar och 
man projektleder ett regionövergripande projekt 
”Praktikplatsen.se”. Yrkeshögskolan har tillsam-
mans med SFI-verksamhet också prövat att ha ny-
anlända vuxna i industriutbildning samtidigt som 
man läser SFI. Försöket har varit mycket lyckat och 
nya kurser och påbyggnadskurser har startats. 
Verksamheten är beroende av ett gott samarbete 
med näringslivet för att kunna anpassa sitt utbud 
efter arbetsmarknadens behov. 
 

Måluppfyllelse 
Gymnasieförvaltningen arbetar efter politiska mål 
som är formulerade av Karlskogas kommunfull-
mäktige. Gymnasienämnden har ledamöter från två 
kommuner vilket medför att politiker från Deger-
fors inte har samma bakgrund i den politiska pro-
cessen och de överväganden bakom fullmäktige 
mål som formuleras i Karlskoga. Gymnasienämn-
den formulerar nämndmål utifrån Kommunfull-
mäktiges mål och bestämmer målnivåer för att 
kunna avgöra måluppfyllelsen för nämndens verk-
samheter. 
Gymnasienämndens mål: 

- Eleverna i gymnasienämndens verksam-
heter känner sig trygga i sin utbildningsvar-
dag 

- Eleverna känner sig nöjda med den verk-
samhet som bedrivs inom gymnasienämn-
dens verksamhet 

- Alla elever i Möckelngymnasiet fullföljer 
sin utbildning 

- Ungdomar 16-20 år befinner sig i studier 
eller arbete 

- Medarbetarna i gymnasienämndens verk-
samheter känner stolthet och har infly-
tande över sin vardag 

- Tillsammans med näringslivet bedriver 
gymnasienämnden utbildningar inom yr-
keshögskolan som är viktiga för regionens 
kompetensförsörjning 
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- Gymnasienämnden bedriver sin verksam-
het ansvarsfullt och kostnadseffektivt 

- Alla elever som studerar i gymnasienämn-
dens verksamheter fullföljer sin utbildning 
med goda resultat 

Samtliga mål är uppfyllda.  

 

Årets resultat 
Redovisning i tkr)  2014 2015 2016 

Intäkter 87 668 93 340 114 127 

Kostnader -236 140 -250 969 -273 698 
 varav personalkostnader -98 836 -109 212 -125 244 
Verksamhetens netto-
kostnad 

-148 472 -157 629 -159 571 

Budgetram 146 969 156 132 159 571 
Avvikelse -1 503 -1 497 0 

 
Gymnasienämndens resultat 2016 slutar på noll då 
regleringar från Karlskoga och Degerfors kommu-
ner har gjorts gällande kostnader för etableringsin-
satser avseende språkintroduktionsprogrammet 
och SFI.  Avvikelserna på kostnader och intäkter 
mot budget kommer sig av utökningen för dessa 
verksamheter samt statsbidrag avseende förstelä-
rare och lärarlönelyft. 
I övrigt finns underskott inom förvaltningen för in-
terkommunala köp då priserna ökat för elever som 
går hos annan huvudman. Inom gymnasieverksam-
heten finns obalanser för några program som har 
ogynnsamt elevantal. Något som enligt prognos 
kommer bli bättre hösten 2017.  
Statsbidragen till vuxnas lärande har till viss del va-
rit svåra att följa under 2016. Under 2017 ändras 
reglerna då krav kommer på motprestation hos 
kommunerna för yrkesutbildning.  
Gymnasienämnden avslutar treårsperioden med ett 
ackumulerat nollresultat. 
 

Verksamhetsmått 

Betyg och examen 
(Huvudmän) 

Examen inom 
3 år 

Genomsnittlig 
betygspoäng 

2016 2016 

Degerfors 68 12,6 

Karlskoga 76 13,9 

Lindesberg 75 13,5 

Örebro 80 13,9 

Örebros län 78 13,7 

Varuproducerande kom-
muner 79 14,1 

Riket totalt 74 14,1 

 

Personal 
Frisknärvaro 

(%) 
Sjukfrånvaro 

(%) 

Gymnasieförvaltningen 70 4,3 

Karlskoga kommun total 55 7,8 

Investeringar 

Investering 
(tkr) 

Redovisat 
2016 

Årsbudget 
2016 

Avvikelse 

Datorer och IT-utrustning 200 200 0 

Möbler och inredning 475 475 0 

Maskiner och övriga inven-
tarier 

573 575 2 

Totalt 1 248 1 250 2 

 
Under 2016 har förvaltningen bl.a. investerat i en 
CNC svarv till Yrkeshögskolan, ett gasförråd till 
gymnasiet, diskmaskin till kemin. En del reinveste-
ringar i Bergslagshallen har gjorts. Datorer och sto-
lar har köpts in till gymnasiet. En del laborations-
maskiner har också köpts in till vuxnas lärande. 

 
Framtid 
Utbildning och kompetens har blivit viktigare för 
den enskildes trygghet och etablering på arbets-
marknaden och viktigare för hela samhällets ut-
veckling på lokal, regional och internationell nivå. 
Det är en utmaning för gymnasienämnden att leva 
upp till kraven men samtidigt gör det detta till ett så 
spännande område att arbeta med. 
Matchningen på arbetsmarknaden kommer de 
närmaste åren bli en av samhällets största utma-
ningar. Många branscher står inför stora rekryte-
ringsbehov när dagens arbetskraft går i pension och 
arbetsmarknaden förändras. Samtidigt som rekryte-
ringsbehoven är stora står många personer idag ut-
anför arbetsmarknaden. Gymnasienämndens verk-
samheter har en viktig uppgift för att bidra till att 
klara denna utmaning. Flera grupper av medbor-
gare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, t 
ex: - Ungdomar och vuxna som kommit som nyan-
lända till Sverige de senaste åren har ofta en kort 
skolgång eller en skoltid som av olika orsaker inte 
kunnat ge en tillräcklig kompetens för den svenska 
arbetsmarknaden. - Många som är födda i Sverige 
har av olika orsaker inte klarat att få en fullständig 
utbildning. - Personer med funktionshinder. 
Nämndens verksamheter behöver bygga upp ett 
nära samarbete med arbetslivet, arbetsför-
medlingen och socialförvaltningarna för att tillsam-
mans klara denna utmaning. Vi måste få alla, ung-
domar och vuxna, i arbete eller studier. 
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är viktiga 
för att ge en god grundutbildning så att alla ungdo-
mar kan starta sitt yrkesliv eller gå vidare till högre 
studier. Vuxenutbildningen ska ge goda kunskaper 
i svenska till våra nyanlända och ge möjlighet till en 
ny chans till utbildning eller en ny karriär för de 
vuxna som har det behovet. Utvecklingsarbetet be-
höver fortsätta för att säkerställa kvalitet i alla verk-
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samheter. Ett utvecklingsarbete behöver vara uthål-
ligt och långsiktigt samt bygga på vetenskap och be-
prövad erfarenhet. Nämndens verksamheter har 
haft en god utveckling de senaste åren och nu är det 
dags att ta ytterligare steg. Vi behöver ta utveckl-
ingsarbetet till nya nivåer där alla medarbetare, che-
fer och elever aktivt deltar. För att klara denna ut-
maning behöver verksamheten utveckla sin kompe-
tens i samarbete med universiteten. 
Brist på lokaler är en annan utmaning. Elevantalet 
har ökat de senaste åren. Främst beror det på de 
nyanlända, vuxna och ungdomar, som kom under 
hösten 2015 men även för att gymnasieskolan har 
fått ett ökat söktryck. Det kommer nu att behövas 
en mer långsiktig lösning som ändå kan vara flexi-
bel för framtida förändringar. Samhällsbyggnads-
nämnden kommer att tillsammans med gymnasie-
nämnden arbeta fram en lösning. 
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Överförmyndarnämnden 
Ordförande: Inga-Lill Röhr (s), Kristinehamn 
Ledamot Degerfors, Mauri Sukuvaara (v)  
Förvaltningschef: AndersDahlén 
Enhetschef: Emmie Axnér 

 
Verksamhetsområden 
Östra Värmlands överförmyndarnämnd med kom-
munerna Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, 
Karlskoga och Storfors ansvarar för att överför-
myndarverksamheten i kommunerna bedrivs i en-
lighet med reglerna i föräldrabalken samt de övriga 
författningarna som reglerar frågor knutna till verk-
samheten. 
Överförmyndarnämndens tillsyn ska utifrån föräld-
rabalkens föreskrifter tillgodose kommuninvånar-
nas behov av rättssäkerhet och service. Överför-
myndarnämndens tillsyn ska ge garanti mot rätts-
förluster för personer som inte själva kan tillvarata 
sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin per-
son. 
Länsstyrelsen har tillsyn över nämndens verksam-
het. 
 

Årets verksamhet 
Antalet ärenden gällande ensamkommande barn 
har minskat under 2016 sedan hösten 2015 vilket 
medfört att handläggningen hunnit ikapp och 
känns idag stabil. 
Migrationsverket har under hösten 2016 meddelat 
åldersuppskrivningar i flertalet ärenden som gäller 
ensamkommande barn. Detta har medfört föränd-
ringar i uppdraget som god man. Stort ansvar vilar 
på dessa gode män så flertalet övriga insatser i sam-
hället tas bort från dessa ungdomar i och med ål-
dersbedömningen från Migrationsverket i väntan 
på att asylfrågan ska prövas så åldersuppskriv-
ningen kan överklagas eller vinna laga kraft. 
 
 

 Måluppfyllelse 
Överförmyndarnämndens mål:  

- Ökad rättssäkerhet för huvudmän 
Samtliga nya gode män och förvaltare har erhållit 
skriftlig information om vad uppdraget innebär och 
även erbjudits utbildning i någon av nämndens fem 
kommuner. Samtliga nämndledamöter och tjänste-
män har erbjudits att delta på Föreningen Sveriges 
överförmyndares studiedagar samt vissa har även 
deltagit på annan utbildning efter behov. Målet är 
uppfyllt. Årsräkningarna som inkom i tid och var 
kompletta var granskade och arvode var beslutat in-
nan midsommar 2016. 
Östra Värmlands överförmyndarnämnd har således 
uppfyllt målet med att öka rättssäkerheten för hu-
vudmännen genom de olika aktiviteterna och indi-
kationerna som var uppsatta för 2016. 

- Sprida information om överförmyndarnämndens 
verksamhet 

Informationsträff för allmänheten har inte hållits i 
var och en av nämndens kommuner under 2016. 
Representant från överförmyndarnämnden och 
överförmyndarkontoret har deltagit i KF, KS eller 
KSAU i nämndens samtliga kommuner.  
Östra Värmlands överförmyndarnämnds mål med 
att sprida information om nämndens verksamhet 
har således delvis uppfyllt genom att genomföra en 
del av de planerade aktiviteterna under 2016. 

- Öka miljötänket på överförmyndarnämnden 
Plan för ökad miljömedvetenhet som upprättades 
2015 kvarstår oförändrad och efterföljs av överför-
myndarnämnden och överförmyndarkontoret i 
möjligaste mån. 
Östra Värmlands överförmyndarnämnds mål med 
att öka miljötänket på kansliet har således uppfyllts 
genom den genomförda aktiviteten under 2016. 
 

Årets resultat 
 

 

Utfall 2015 
Utfall 

2016 
Budget 

2016 

Avvi-
kelse 
2016 

Intäkter 4 887 5 479 5 233 246 

Personalkostnader -3 803 -4 543 -4 350 -193 

Övriga kostnader -1 062 -914 -883 -31 

Avskrivningar -22 -22 0 -22 

Totalt 0 0 0 0 

Budgetavvikelse  0   

 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har 
2016 redovisat ett underskott på 245,9 tkr fördelat 
på följande verksamheter: 
Nämnden  + 22,1 tkr 
Kanslidelen  +329,3 tkr 
Ensamkommande barn  -597,3 tkr 
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Detta är ett resultat utifrån hur varje verksamhet 
har gått under året. Resultatet har korrigerats vid 
årets slut efter en ärendefördelning på verksamhet-
erna; kansli och ensamkommande barn. 
Det som gör att verksamheten för ensamkom-
mande barn redovisar ett underskott jämfört med 
budget är på grund av att personalkostnaderna har 
varit högre än budget, detta till följd av att verksam-
heten var tvungna att anställa ytterligare en hand-
läggare än vad som budgeten låg till grund för. An-
ledningen till detta var den stora strömmen av en-
samkommande barn under hösten/vintern 
2015/2016. Till följd av detta blir även verksam-
hetskostnaderna något högre för verksamheten. 
Överskottet som verksamheten överförmyndare 
med kansli beror på föräldraledighet, där verksam-
heten valde att inte ersätta med vikarie. Detta med-
för även att verksamhetskostnaderna för verksam-
heten ligger något under budget. 
Budgeten för nämndens avskrivningar avseende in-
ventarier finns under övriga kostnader, därför blir 
det i praktiken ingen avvikelse för detta. 
 
Nedan följer en översikt över kommunernas kost-
nad per verksamhet. 

Resultat (tkr) Karlskoga 
Filip-
stad 

Stor-
fors 

Deger-
fors 

Kristine-
hamn 

Kommunernas 
insats 2016 ef-
ter avstämning 
per 31/12 1 638,0 852,7 371,5 856,8 1 760,3 

Varav:           

Politisk verk-
samhet 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

Kansli 1 313,9 614,0 177,3 595,0 1 386,3 

Ensamkom-
mande barn 
kansli 295,5 210,1 165,6 233,2 345,4 

Jmf med 2015 1 494,9 781,2 321,8 725,2 1 563,0 

 
Nyckeltal 
 
Verksamhetsvolymer  2016 2015 2014 

Godmanskap 658 660 663 

Förvaltarskap 93 93 91 

Förmyndarskap 263 247 229 

Tillfälligt godmanskap 16 29 28 

Godmanskap ensamkommande barn 333 373 106 

Särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare 49 38 34 

Totalt antal aktiva ärenden 1412 1440 1151 

 
 

Kommun Godman-
skap 

Förvaltar-
skap 

Förmyn-
darskap 

Ensamkom-
mande 
barn(särskild 
förordnad 
vårdnadsha-
vare) 

Karlskoga 216 40 88 82 (5) 

Filipstad 108 11 38 60 (9) 

Degerfors 90 10 43 60 (12) 

Storfors 24 5 10 46 (7) 

Kristinehamn 236 27 84 85 (16) 

 
 

Framtid 
Inströmningen av ensamkommande barn har mins-
kat under 2016 och prognosen visar att det fortsatt 
kommer att vara lågt under år 2017, dock är pro-
gnosen osäker. Skulle det komma ett flertal ensam-
kommande barn inom Östra Värmlands upptag-
ningsområde finns resurser att ta hand om dessa 
ärenden på enheten. 
Nytt ersättningssystem som regeringen har lagt 
fram förslag på innebär att från halvårsskiftet 2017 
kommer kostnaden för godmanskap för ensam-
kommande barn inte kunna återsökas hos Migrat-
ionsverket som tidigare. Det kommer utbetalas ett 
schablonbelopp som är en engångssumma som ska 
delas mellan Överförmyndarnämndens kostnad för 
god man med de kringkostnader som detta medför 
samt för övriga förvaltningars kostnader för trans-
port och utredning för ensamkommande barn. Det 
kommer således bli en kraftig minskning i ersätt-
ning till kommunerna än tidigare. Detta kommer 
medföra att kostnaden för gode män för ensam-
kommande barn kommer öka i Östra Värmlands 
område. Denna kostnadsökning finns inte med i 
budgeten för år 2017 för någon av nämndens kom-
muner. 
Nytt lagförslag om framtidsfullmakter kommer 
börja gälla från 1 juli 2017. Överförmyndarnämn-
den kommer inte ha någon löpande tillsyn över 
dessa ärenden. Överförmyndarnämndens uppgift i 
dessa ärenden kommer bli att vid missbruk, allvarlig 
försummelse eller då fullmaktshavaren är oför-
mögen besluta att fullmakten inte får brukas. Över-
förmyndarnämnden kommer även kunna förelägga 
fullmaktshavaren att lämna ekonomiska redovis-
ningar och upplysningar i övrigt inom ramen för ut-
redning om godmanskap/förvaltarskap. Östra 
Värmlands överförmyndarnämnds arbete med 
framtidsfullmakter bedöms inledningsvis som be-
gränsad, vidareutbildning kring den nya lagen kom-
mer att ske under 2017. 
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Bergslagens räddningstjänst 
Ordförande: Göran Ståhlberg (s) Karlskoga 
Ledamot Degerfors: Torbjörn Holm (v)  
Förbundschef: Jeanette Hallgren 

 
Årets verksamhet 

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997. I 
räddningstjänstförbundet ingår kommunerna De-
gerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristine-
hamn och Storfors. Den geografiska utsträck-
ningen är ca 140 km x 70 km. Räddningstjänst-
området omfattar stads- och tätortsbebyggelse, 
större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, 
stora skogsområden, jordbruk och skärgård. 
Europaväg och järnväg går genom området samt 
stora trafikmängder från och till de närliggande 
Dalafjällen. 

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla 
en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg 
kostnad för medlemskommunerna. Räddnings-
tjänstförbundets främsta målsättning är att med-
verka till att olyckor och bränder inte inträffar 
samt att konsekvenserna av de olyckor som in-
träffar blir så små som möjligt. 

Människor som bor eller vistas i våra kommuner 
skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till 
risker och olyckor som de kan utsättas för samt 
känna förtroende för BRT som organisation. För 
att BRT ska kunna medverka till att skapa ett sam-
hälle där olyckor som påverkar människor, egen-
dom och miljö minskas, måste olycksriskerna iden-
tifieras och kommuninnevånarna medvetandegö-
ras om dessa risker. 

 

 

Årets resultat 

Ekonomi- och verksamhetsplan enligt ägardirektiv 
Under 2016 har arbete pågått med ett nytt Hand-
lingsprogram för perioden 2017-19. Den ekono-
miska planen och dimensioneringen av utryck-
ningsstyrkorna har diskuterats i både direktionen 
och Östra Värmlandsgruppen vilket lett fram till 
att fastställa Handlingsprogram 
för åren 2017-19. 
 
Antalet larm har ökat jämfört med motsvarande 
period förra året. Till stor del är det antalet auto-
matiska brandlarm som ökat. 
 
Antalet utbildade personer i ”Heta arbeten” och 
grundläggande brandkunskap har ökat kraftigt 
mot 2015. Detta gäller även antal utbildade ele-
ver i brandkunskap. Även antalet tillsyner har 
varit fler jämfört mot 2015. 
 
Larmcentralen har under året fortsatt sitt arbete 
gentemot medlemskommunerna gällande ut-
byte från analog till digital teknik för trygghets-
larm.  
 
För övrigt är organisationen inne i en generat-
ionsväxling på ledningsfunktioner vilket gör att 
arbetet fortgår att hitta en organisationsstruktur. 
 

Ekonomisk kommentar: 

I resultatet ingår ett vite om försenad fordonsle-
verans om 864 Tkr.  

 

 

(tkr)  2015 2016 

Omsättning 16 773 18 299 
Resultat efter finansiella  
poster 

 
-1 629 

 
2 178 

   

Balansomslutning 104 614 150 073 
   

Soliditet (%) 35 26 
   

Investeringar 2 447 7 739 
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REDOVISNING FRÅN KOMMUNENS FÖRETAG 

Degerforsbolagen AB 
Ordförande: Peter Pedersen (v) 
VD: Max Tolf 
 
Degerforsbolagen AB  
Degerforsbolagen AB ägs till 100 % av Degerfors 
kommun. Bolagets verksamhet är att äga och för-
valta kommunens aktier, att styra och samordna 
verksamheten i de tre dotterbolagen och tillhanda-
hålla gemensam service för koncernens bolag. Föl-
jande bolag ingår, förutom, moderbolaget i koncer-
nen. 

 Degerfors Energi AB 

 Degerforsbyggen AB 

 Degerfors Industrihus AB 

 

Degerforsbyggen AB 
Bolaget skall äga och hyra ut bostäder och lokaler i 
första hand i flerbostadshus, att tillgodose de kom-
munala verksamheternas behov av lokaler samt 
vidta erforderliga åtgärder för att underlätta den 
kommunala näringslivs- och sysselsättnings-politi-
ken samt därmed förenlig verksamhet. Degerfors-
byggen förvaltar även kommunens verksamhetsfas-
tigheter och genom detta bidrar detta till en kost-
nadseffektiv förvaltning av hela koncernens fastig-
heter. Bolaget är helägt av Degerforsbolagen AB. 

 
Degerfors Industrihus AB 
Bolagets verksamhet är att äga och hyra ut industri-
lokaler för andra verksamheter, samt att vidta erfor-
derliga åtgärder för att underlätta den kommunala 
näringslivs- och sysselsättningspolitiken samt där-
med förenlig verksamhet. Bolaget är helägt av De-
gerforsbolagen AB. 

 

Degerfors Energi AB 
Syftet med bolagets verksamhet är att äga och driva 
anläggningar för produktion och distribution av 
energi samt tillvarata det kommunala intresset inom 
energiområdet. Bolaget är helägt av Degerforsbola-
gen AB. 

 

Ekonomi 
Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt visar -607 tkr (-515 tkr). Koncernens re-
sultat före skatt och efter interna elimineringar mel-
lan dotterbolagen visar en vinst på 18 689 tkr (9 227 
tkr) och efter skatt på 15 875 (7 240 tkr).

 

Resultaträkning 2015 2016 

Intäkter 373 357 

Kostnader 364 328 

Avskrivningar   

Rörelseresultat 9 29 

Finansiella poster -524 -636 

Resultat efter fin poster -515 -607 

Bokslutsdispositioner 515 606 

Skatt   

Årets resultat 0 -1 

     

Balansräkning 2015 2016 

Anläggningstillgångar 54 624 54 624 

Omsättningstillgångar 3 397 4 168 

Summa tillgångar 58 021 58 792 

Eget kapital 25 761 25 760 

Långfristiga skulder 25 000 25 000 

Kortfristiga skulder 7 260 8 032 

Summa skulder och  58 021 58 792 

eget kapital   

Degerfors Energi AB 
Ordförande: Kim Bäckström (v) 
VD: Peter Lilja 

 
Allmänt  
Degerfors Energi AB är ett dotterbolag i den av 
Degerfors Kommun helägda bolagskoncernen De-
gerforsbolagen AB. Företaget består av tre huvud-
sakliga verksamhetsgrenar, elnät, fjärrvärme och 
stadsnät. Till dessa verksamheter finns en administ-
rativ enhet. 
 

Elnät 
Under år 2016 har 1328 (1 119) nätkunder bytt el-
leverantör. Nätbolaget, som ansvarar för mät-
ningen, läser av elmätaren och sköter kontakten 
med nya och gamla elleverantören. För att nätbola-
get skall kunna klara av myndighetens krav för byte 
av leverantör samt räkna ut leverantörens levere-
rade energiandel i nätet har det under året inköpts 
tjänster från Filipstads Energinät AB. 
 
Förlustenergi, som bolaget köper av Göta Energi 
AB, regleras fr.o.m. år 2012 med hjälp av prelimi-
nära andelstal och därefter med definitiva andelstal 
3 månader efter avsedd månad. Andelstalen levere-
ras från Svenska Kraft (SVK) i egenskap av balans-
ansvarig för stamnätet. 
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Investeringsnivån på elnätet har varit normal. Bola-
get har lagt större delen av tillgängliga resurser på 
reinvestering av ställverk och transformatorstat-
ioner. 
 
Driftstörningarna har under året uppgått till totalt 
17 (14), varav 8 (7) st. på högspänningsnätet och 
9 (7) st. på lågspänningsnätet. Medelavbrottstiden 
för driftstörningarna har varit 113 (33) minuter. 
De planerade driftavbrotten var under året 30 (81) 
st. fördelade med 6 (6) st. på högspänningsnätet 
och 24 (75) st. på lågspänningsnätet. Medelav-
brottstiden har uppgått till 4 (7) minuter. För samt-
ligakunder innebär det en tillgänglighet på 99,99 %. 
Degerfors Energi AB är, tillsammans med nätbola-
gen i Arvika, Bengtsfors, Filipstad, Karlskoga, Karl-
stad, Kristinehamn, Lindesberg och Näckån, med i 
”Värmlandsgruppen”. Det är en samarbetsgrupp 
som hanterar gemensamma elnätsfrågor. 
 

Fjärrvärme 
Året rivstartade med ett riktigt kylig januari som 
satte vår nya produktionsanläggning HVC Deger-
fors på prov. Efter en summering av året landade 
vi på 95 procent graddagar av ett normalår. Totala 
produktionen uppgick till 45 GWh (42), varav 99 
procent med biobränsle och 1 procent med olja. 
Vid årsskiftet fanns 163 (167) större abonnenter 
och 263 (260) villor anslutna. Under 2016 har fokus 
varit att driftoptimera den nya produktionsanlägg-
ningen HVC Degerfors. En del av detta arbete har 
varit att minska transporter i samband med nya 
bränsleflöden. Ett nytt överordnat system har im-
plementerats under året som innebär att driftopti-
mering delvis kan utföras på distans. Efter årets åt-
gärder finns nu förutsättningarna för att kunna le-
verera en 100 % fossilfri fjärrvärme produkt i De-
gerfors tätort. 
 

Stadsnät 
2016 var helt klart fiberns år. Vi är många aktörer 
som arbetat tillsammans för att uppfylla målet 
om att 90 % av alla hushåll och företag i Sverige ska 
ha tillgång till 100 Mbit/s till år 2020. Mitt i denna 
fiberfeber har vi stolta kunnat erbjuda ett av mark-
nadens starkaste tjänsteutbud i ett öppna nät med 
full valfrihet för slutkunden. Vi har haft stort fokus 
på att tjänster med hög kvalitet och god tillgänglig-
het. I slutet av året kom äntligen bredbandsstrate-
gin. Den stora nyheten i regeringens 
bredbandsstrategi är att det statliga bredbandsmålet 
nu höjs till att 95 procent av befolkningen ska 
ha tillgång till snabbt bredband senast 2020. Fem år 
senare ska samtliga hushåll och företag omfattas av 
målet. 

Under året anslöts 403 fastigheter till det öppna 
stadsnätet och vid årets slut hade 2 871 (2 477) 
hushåll och 172 (168) företag möjligheten att an-
vända Degerfors Stadsnät. Degerfors kommun är 
fortfarande största kunden. Stadsnätet fick under 
året nya nationella svartfiberuppdrag av N4M (ett 
bolag som ägs av Telenor och Tele2) för att kunna 
möjliggöra bättre mobila lösningar i området runt 
Degerfors. 
 

Ekonomi 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt vi-
sar 14 797 tkr (12 920 tkr) vilket är avsevärt bättre 
än det budgeterade resultatet på 9 619 tkr (5 265 
tkr). Den stora skillnaden mellan resultatet och 
budget beror delvis på ökat intresse för fiberanslut-
ningar, ny bränslemix i fjärrvärmeproduktionen, 
försäljning av utsläppsrätter, justerade nättariffer, 
minskade nätförluster i elnätet samt lägre ränte-
kostnader. 
 

Resultaträkning 2015 2016 

Intäkter 63 270 65 150 

Kostnader -39 392 -39 405 

Avskrivningar -9 270 -9 243 

Rörelseresultat 14 608 16 502 

Finansiella poster -1 688 -1 705 

Resultat efter fin poster 12 921 14 797 

Bokslutsdispositioner -12 905 -14 781 

Skatt 15 0 

Årets resultat 30 16 

   

Balansräkning 2015 2016 

Anläggningstillgångar 120 758 120 483 

Omsättningstillgångar 43 720 44 210 

Summa tillgångar 164 478 166 693 

Eget kapital 31 999 32 015 

Obeskattade reserver 33 171 46 192 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 88 267 78 500 

Kortfristiga skulder 11 041 9 986 

Summa skulder och  164 478 166 693 

eget kapital   

Degerforsbyggen AB 
Ordförande: Gertowe Thörnros (v) 
VD: Kjell Hultgren 
 
Företaget består av två huvudsakliga affärsområ-
den, bostäder samt kommunfastigheter. 
 
Bolagets verksamhet är att äga och hyra ut bostäder 
och lokaler i första hand i flerbostadshus, att tillgo-
dose de kommunala verksamheternas behov av lo-
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kaler samt vidta erforderliga åtgärder för att under-
lätta den kommunala näringslivs- och sysselsätt-
ningspolitiken samt därmed förenlig verksamhet. 
 
Kommunens fastigheter förvaltas genom att De-
gerfors kommun, med mindre undantag, hyr ut 
ägda fastigheter med byggnader till Degerforsbyg-
gen AB, som därefter ombesörjer fastighetssköt-
seln och hyr tillbaka fastigheterna. Syftet med 
denna organisation är att kunna erbjuda god service 
och ändamålsenliga lokaler för kommunkoncer-
nens samlade verksamhet på ett kostnadseffektivt 
sätt. 
 

Affärsområdet bostäder 
Lägenhetsbeståndet bestod vid årsskiftet 
2016/2017 av totalt 802 lägenheter varav 711 
stycken iDegerfors, 60 stycken i Svartå och 31 
stycken i Åtorp. Dessutom hyr bolaget ut och för-
valtar 18 lägenheter åt 
Degerfors kommun vid Medborgargatan 19. Den 
31 december 2016 hade Degerforsbyggen 13 
tomma lägenheter på ett totalt bestånd av 802 lä-
genheter, vilket motsvarar en vakansgrad på 1,6 %.  
Motsvarande vakansgrad för år 2015 vid samma 
tidpunkt var 1,9 %. 
 

Ytor (kvm) 2013 2014 2015 2016 

Bostäder 50 057 50 649 50 649 51 910 

Lokaler 16 360 16 212 16 212 15 348 

Garage 937 937 937 919 

Totalt 67 354 67 798 67 798 68 177 
 
Inom affärsområde bostäder finns också 15 348 
kvm butiks- och kontorslokaler och dess uthyr-
ningsgrad var 73 % vid årsskiftet. Ett antal energis-
paråtgärder har genomförts som närvarostyrd be-
lysning i trapphus och utbyte till energieffektivare 
belysning samt byte av ventilationsaggregat som 
saknade värmeåtervinning. Dessutom har utrust-
ning för styrning och övervakning bytts ut i flera 
byggnader. 
 
För år 2016 höjdes hyran enligt överenskommelse 
med Hyresgästföreningen med 0,5 % från 1 januari. 
 
Antalet outhyrda bostadslägenheter var vid in-
gången av räkenskapsåret 20 st (32) och vid ut-
gången 13 st (14). Den uteblivna intäkten för bo-
stadslägenheterna uppgår år 2016 till 1 109 tkr (1 
371 tkr). 
 
Antalet vakanta lokalytor var 1 348 kvm (3 243 
kvm) den 1 januari 2016 och 935 kvm(3 511 kvm) 
den 31 dec 2016. Den uteblivna intäkten för loka-
lerna uppgår år 2016 till 1 015 tkr (1 281 tkr). 

 
Investeringar under året uppgår till 41 913 tkr (9 
804 tkr). De största investeringarna är ombyggnat-
ion av Slingan 6, 18 861 tkr, och Gärdesvägen, 
10 120, som byggdes om till bostäder respektive 
gruppbostad. 
 
Vakansgraden har under 2016 varierat mellan 1,9 - 
3,6 % för hela beståndet. Vakanserna har även 
minskat i Svartå och i Åtorp. 
 
Bolaget skall fortsättningsvis vara aktivt och arbeta 
för att skapa attraktiva och trygga boendemiljöer. 
Det kan ske genom att förbättra belysningen utom-
hus, ta bort buskar som ger mörka partier, förbättra 
städningen både i trapphus och utomhus mm. Bo-
laget arbetar kontinuerligt med att försöka sänka 
driftkostnaderna genom olika energibesparandeåt-
gärder. Dessa åtgärder följs upp beträffande beräk-
nat och verkligt utfall. Vårt mål är att minska ener-
gikostnaderna i bostäderna med 20 % till år 2016 
med utgångspunkt från 2007 års värden. Vi har 
ännu inte erhållit någon svarsrapport på den ener-
gistatistik som är inrapporterad för 2016. Sannolikt 
blir det svårt att uppnå målet 20 % till år 2016 till 
största delen beroende på att bolaget redan hade 
vidtagit stora energibesparingar före starttidpunk-
ten för projektet. 

 

Affärsområdet kommunfastigheter 
Fastighetsbeståndet för affärsområdet kommunfas-
tigheter innefattar 59 859 m² (59 412 m² ). 
  
Under 2015 köptes fastigheten Bruket 9:19 med 
adress Liavägen 16 för att användas som boende för 
ensamkommande flyktingbarn. Under 2016 har en 
stor renovering av byggnaden genomförts med 
bland annat renovering av tak.  
 
Övriga större projekt inom kommunfastigheter är: 

 Ombyggnad av Odelbergsvägen 33, hem 
för ensamkommande flyktingbarn. 

 Ny ventilation, nya undertak och ny belys-
ning i Nämndhuset. 

 Iordningsställande av lokaler i Folkets Hus 
till fritidsgård. 

 
Graddagskorrigerad energiförbrukning för upp-
värmning blev 6 461 (6 701) MWh exklusive Åtorp 
skola. Vattenförbrukningen under året har minskat 
till 25 375 (28 669) kbm per kvm och år främst på 
grund av sålda fastigheter. Förbrukningen av fastig-
hetsel blev 3 161 678 (3 431 361) kWh. Den ge-
nomsnittliga fastighetselförbrukningen för 2016 
var 60,0 (65,1) kWh/kvm Atemp. 
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Ekonomi 
Resultatet efter finansiella poster visar 5 225 tkr 
(5 954 tkr).  
 

Resultaträkning 2015 2016 

Intäkter 95 309 97 166 

Kostnader -75 109 -77 324 

Avskrivningar 9 023 9 449 

Rörelseresultat 11 177 10 393 

Finansiella poster -5 223 -5 168 

Resultat efter fin poster 5 954 5 225 

Bokslutsdispositioner   

Skatt   

Årets resultat 5 954 5 225 

   

Balansräkning 2015 2016 

Anläggningstillgångar 236 301 268 307 

Omsättningstillgångar 17 822 8 710 

Summa tillgångar 254 123 277 017 

Eget kapital 21 293 26 5183 

Långfristiga skulder 209 500 225 000 

Kortfristiga skulder 23 330 25 499 

Summa skulder och 254 123 277 017 

eget kapital   

Degerfors Industrihus AB 
Ordförande: Gertowe Thörnros (v) 
VD: Kjell Hultgren 
 
Bolagets verksamhet är att äga och hyra ut industri-
lokaler och lokaler för andra verksamheter, samt att 
vidta erforderliga åtgärder för att underlätta den 
kommunala näringslivs- och sysselsättningspoliti-
ken samt därmed förenlig verksamhet. 
 
Den sammanlagda ytan för Degerfors Industrihus 
AB uppgår per 2016-12-31 till 16 46 kvm (22 659) 
fördelade på 35 (51) hyresobjekt. Investeringar un-
der året uppgår till 3 038 tkr (1 250 tkr). De större 
investeringarna har varit tillbyggnad för Vishay No-
bel vid Karlshagen för 2 793 tkr och nytt konden-
satorbatteri på Industrigatan 8 för 120 tkr. 
 
Uthyrningen av lediga lokaler vid Högberstorp 
fortgår och under 2016 har 420 kvm hyrts ut. Vid 
årsskiftet återstod 1 790 kvm. På grund av att fyra 
fastigheter såldes under året blir inte förbruknings-
talen för uppvärmning, el och vatten helt jämför-
bara även om viss hänsyn har tagits till detta. Under 
året har fyra fastigheter sålts. 
 
Antalet vakanta lokalytor var 2 213 kvm (4 426 
kvm) den 31 dec 2016. Den totala uteblivna intäk-
ten för året avseende vakanta lokaler uppgår till  
1 759 tkr (2 420 tkr). 

 
Ekonomi 
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt visar 
en förlust på -726 tkr (-9 133 tkr). Resultatet för 
2015 belastas av en nedskrivning av byggnad på fas-
tigheten Högberstorp 1:59 som uppgick till 7 287 
tkr. 
 

Resultaträkning 2015 2016 

Intäkter 8 052 8 510 

Kostnader -5 067 -5 271 
Avskrivningar och nedskriv-
ningar -10 315 -2 512 

Rörelseresultat -7 330 -727 

Finansiella poster -1 803 -1 453 

Resultat efter fin poster -9 133 -726 

Bokslutsdispositioner 2 082 1 382 

Skatt 266 0 

Årets resultat -6 785 656 

   

Balansräkning 2015 2016 

Anläggningstillgångar 57 071 47 593 

Omsättningstillgångar 15 496 14 621 

Summa tillgångar 72 567 62 214 

Eget kapital 9 084 9 741 

Obeskattade reserver 685 456 

Långfristiga skulder 55 000 40 000 

Kortfristiga skulder 7 798 12 017 

Summa skulder och 72 567 62 214 

eget kapital   
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REVISORERNA  
 
Verksamhet 
Kommunens revisorer är fullmäktiges organ för 
granskning av den verksamhet som bedrivs av sty-
relser och nämnder. Revisorerna prövar om verk-
samheterna bedrivs på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om rä-
kenskaperna är rättvisande samt om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Granskningen genomförs i 
enlighet med god revisionssed. 
 
Kommunen ingår i ett flertal gemensamma nämn-
der. Enligt kommunallagen ska revisorerna i varje 
kommun granska verksamheten i en gemensam 
nämnd. För att revisionen av de gemensamma 
nämnderna ska ske på ett smidigt och effektivt sätt 
samarbetar revisorerna i de olika kommunerna som 
ingår i de gemensamma nämnderna. 

 
Målet med revisorernas arbete är ansvarspröv-
ningen, dvs. revisorernas bedömning i frågan om 
ansvarsfrihet, som lämnas till fullmäktige inför de-
ras prövning och beslut. Granskningsuppdraget är 

medlet för att nå fram till denna ansvarsprövning. 
De enskilda granskningsinsatserna har därtill ett 
egenvärde i de effekter de kan åstadkomma. 
 
Under 2016 har kommunens delårsrapport grans-
kats. En riskanalys revisionens underlag för revis-
ionsplanering. Granskning av flyktingmottagandet. 
Ändamålsenlig organisation för IT-verksamheten. 
Personal-och kompetensförsörjning inom social-
nämnden och kultur- och utbildningsnämnden på-
börjades hösten 2016, slutrapport våren 2017. Ge-
mensam granskning med revisionen i Karlskoga 
gymnasienämndens ekonomiska styrning. 
Revisionens verksamhetsår avslutas i och med 
granskningen av årsbokslutet för 2016. 

 

Ekonomi 
Revisionen har bedrivits inom den budgetram som 
fullmäktige fastställt för 2016.  

 

Framtiden 
En utveckling av den kommunala revisionsverk-
samheten och dess metoder pågår kontinuerligt. 
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Specificerad investeringsredovisning med ombudgeteringar  

  
Redovis-
ning 2016 

Budget 
2016 

Återstår av 
budget 

Avslutas 
2016 

Ombudgetering 
2017 

KOMMUNSTYRELSE 8 374,7 11 590,1 3 215,4 1 744,7 1 470,7 

Ventilation Nämndhuset 3 484,2 3 687,7 203,5  203,5 

Ventilation Guldgruvan 258,0 285,0 27,0 27,0   

Dörrar Nämndhuset 502,9 350,0 -152,9 -152,9   

Ventilation Fritidsgård 28,6 290,0 261,4  261,4 

Folkhälsonämnden, Div 290,7 350,0 59,3 59,3   

Raindance Ekonomisystem 116,8 0,0 -116,8 -116,8   

Vhtsystem Bygg O Miljö 262,6 400,0 137,4 7,4 130,0 

Räddningstjänststation 0,0 304,5 304,5 304,5   

Kommunstyrelsen, Ospec 0,0 650,0 650,0 650,0   

Trafiksit O Utepl St Vall 1 380,0 2 000,0 620,0  620,0 

Bredband,Västra Möckeln 371,0 641,1 270,1 270,1   

Räddningstjänststation 25,1 0,0 -25,1 -25,1   

Odelbergsvägen 33 Flykt 1 380,9 1 636,7 255,8  255,8 

Fiber På Landsbygd 273,9 995,1 721,2 721,2   

Ombyggn järnvägsstation etapp 2 0,0 0,0 0,0    

SERVICENÄMND 7 845,3 8 140,8 295,5 -2,4 297,9 

Gata Ospec 0,0 15,0 15,0 15,0   

Belysningsmaster 0,0 0,0 0,0 0,0   

Båthamn 180,5 147,4 -33,1 -33,1   

Lekplatser 133,6 75,0 -58,6 -58,6   

It 347,0 400,0 53,0 53,0   

Fastigheter inklusive hissar 1 492,4 1 500,0 7,6 7,6   

Maskinhall Stora Valla 72,3 62,4 -9,9 -9,9   

Traktor/Gräsklippare 308,1 310,0 1,9 1,9   

Stora Valla IP Loger 400,0 400,0 0,0 0,0   

Ventilation Nämndhuset 0,0 0,0 0,0 0,0   

Kanada/Stora Vallaområdet 462,1 600,0 137,9  137,9 

Degernäs Campingstugor 1 389,3 1 326,9 -62,4 -62,4   

Bokningssystem 194,6 190,0 -4,6 -4,6   

Ny Gatuöverbyggnad 1 648,3 2 014,1 365,8 205,8   

Kil- Och Mellangatan 0,0 0,0 0,0 0,0   

Åtorps Motionsspår 383,4 300,0 -83,4 -83,4   

Raindance Ekonomisystem 0,0 0,0 0,0 0,0   

Hiss Stora Vallahallen 833,7 800,0 -33,7 -33,7 160,0 
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KULTUR- OCH UTBILD-
NINGS NÄMNDEN 1 928,0 2 524,6 596,6 0,0 596,6 

Tilläggsmodul 0,0 162,0 162,0  162,0 

Upprustn Lokaler Elevhäls 0,0 50,0 50,0  50,0 

Möbler Till Musikskolan 0,0 50,0 50,0 50,0   

Snöskoter 79,9 75,0 -4,9 -4,9   

Nutidskonst Offent Rum 0,0 30,0 30,0  30,0 

Inv Träslöjd 0,0 250,0 250,0  250,0 

Nta-Etabl För No-Underv 121,1 120,0 -1,1 -1,1   

Rastmöbler 0,0 100,0 100,0 100,0   

Skolmöbler 7-9 148,7 100,0 -48,7 -48,7   

Renov. Datasal 7-9 265,2 200,0 -65,2 -65,2   

Komp Hjälpmedel Tränskol 32,8 50,0 17,2 17,2   

Komp Hjälpmedel 157,9 200,0 42,1 42,1   

Tillgänglighetsanpassning 52,5 150,0 97,5 47,5 50,0 

Skolmöbler F-6 87,3 0,0 -87,3 -87,3   

Elevdatorer 161,4 150,0 -11,4 -11,4   

Digital Utrustn Klassrum 88,7 37,6 -51,1 -51,1   

Digital Fox 38,0 100,0 62,0 62,0   

Idrottsutrustning 0,0 0,0 0,0 0,0   

Trådlös 0,0 0,0 0,0 0,0   

Hiss Stora Vallahallen 0,0 0,0 0,0 0,0   

Teknisk Utrustning 228,7 75,0 -153,7 -153,7   

Upprustn/Kompl Utemiljöer 308,2 525,0 216,8 162,2 54,6 

Upprustn/Kompl Innemiljö 157,6 100,0 -57,6 -57,6   

SOCIALNÄMND 932,8 1 983,1 1 050,3 152,9 897,4 

E-Tjänster 245,7 983,1 737,4  737,4 

Medicintekn Produkter 597,7 600,0 2,3 2,3   

Åtgärder Voo 89,4 300,0 210,6 150,6 60,0 

Inventarier Trapphusbo 0,0 100,0 100,0  100,0 

AFFÄRSVERKSAMHET 5 184,9 18 131,3 12 946,4 0,0 12 946,5 

Renhållningsfordon 0,0 2 800,0 2 800,0  2 800,0 

Ventilbyten Och Serviser 424,6 300,0 -124,6    

Västra Möckelnstranden 932,9 735,2 -197,7    

Relining Spillva Ledning 117,4 1 429,1 1 311,7    

Utredning vattentäkt 87,0 159,9 72,9    

Rötkammare, Renovering 0,0 0,0 0,0    

Kemikaliesilo Renovering 0,0 0,0 0,0    

Kil- Och Mellangatan 1 436,2 650,0 -786,2    

Inloppsdel Dfs Reningsv 1 200,6 1 325,3 124,7    

Degerfors Vattenverk 144,2 8 479,1 8 334,9  10 146,5 

Brutet Vattensystem 227,8 252,7 24,9    

Utbyte Va-Ledningar 614,2 2 000,0 1 385,8    

Totalt för samtliga verksam-
heter 24 265,7 42 369,9 18 104,2 1 895,2 16 209,1 

 


