
 

 
 

 
 Servicenämndens arbetsutskott 
 

KALLELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-02-01 

 

  

Servicenämndens arbetsutskott 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 08 februari 2018 kl. 14:30 i 
Centralförrådet, Industrigatan för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av dagordning och val av justerare 
Dnr 828  

  

2.  Utredningsuppdrag till servicenämnden 
Idrottsföreningars tillgång till idrottshallar inklusive 
gymnastiksalar 
Dnr 00069-2017  

  

3.  Ombudgetering av investeringsmedel från projekt 
omdränering Folkets hus 
Dnr 00009-2018  

  

4.  Policy om att skapa en rökfri kommun 
Dnr 00071-2017  

  

5.  Medborgarförslag Gör gångvägen vid Vintermyren 
säker för funktionshindrade 
Dnr 00058-2017  

  

6.  Medborgarförslag: Omprövning av beslut rivning av 
Svartå hyttpipa 
Dnr 00047-2017  

  

 
Per-Olow Linder 
ordförande 

Mirja Hakkarainen 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 
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§ 190 Dnr 00270-2017  

Utredningsuppdrag till servicenämnden: 
Idrottsföreningars tillgång till idrottshallar inklusive 
gymnastiksalar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Servicenämnden får i uppdrag att utreda idrottsföreningarnas tillgång till 
idrottshallar, inklusive gymnastiksalar. 

2. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast på 
arbetsutskottets möte i mars 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
I Degerfors kommun finns ett antal idrottshallar och gymnastiksalar, vilka både 
används av skolor och hyrs ut till idrottsföreningar. Alla hallar/salar kan inte 
användas till alla idrotter eller på alla nivåer av träning och tävling. 

För att få en heltäckande bild av behovet av tider i idrottshallarna och 
gymnastiksalarna får servicenämnden i uppdrag att utreda idrottsföreningarnas 
tillgång till tränings- och tävlingstider i hallarna/salarna. Utredningen ska 
innehålla en genomgång av vad lokalerna kan användas till; vilka begräsningar 
som finns i form av yta, utrustning, etc.; vilka behov de olika föreningarna har 
av tränings- och tävlingstider och vilka krav dessa behov ställer på lokalerna; 
samt en bedömning av om dagens lokaler räcker till för de behov som finns. 

Utredningen kan komma att ligga till grund för ett eventuellt principbeslut om 
utökning av antalet hallar.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2017-12-11 

Skickas till 

Servicenämnden  
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 Servicenämnden 

 

Utredning idrottshallar och gymnastiksalar 

Förslag till beslut 

Servicenämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram ett förslag inklusive 

kostnadskalkyl som skall vara förankrat av alla aktörer i Stora Vallahallen och 

Stora Halla  

Sammanfattning av ärendet 

Det behövs ytterligare en fullstor sporthall, 4 omklädningsrum, förrådsytor 

Ärendet 

Utredningsuppdrag avseende inventering och utnyttjande av Idrottshallar och 

Gymnastiksalar. 

Finansiering 

Finns inte i årets budget/ långtidsplanen 

Bedömning 

För att idrottsföreningarna ska kunna utöka sin verksamhet och ta till sig mer 

ungdomar och samtidigt kunna satsa på spel i högre serier, måste det finnas 

utrymme i våra idrottshallar. Under många år har det varit brist på träningstider 

för både volleybollen, handboll och innebandyn, föreningarna har svårt att ta till 

sig mer aktiva medlemmar.  

Fotsal, inomhusfotboll är idag en av Sveriges och världens snabbast växande 

sporter, vilket på sikt kommer att öka trycket på träningstider i Stora vallahallen.  

Det råder redan idag brist på omklädningsrum och behovet kommer att öka. 

Aktiviteterna på våra idrotts och fritidsanläggningar fyller en viktig funktion för 

våra kommuninvånare i alla åldrar, är en viktig funktion när det gäller 

integration. 

Behovet har redan fastställt av Kultur och Utbildningsnämnden vid 

sammanträde 2007-09-2006 och av kommunstyrelseförvaltningen handläggare 

Jan- Ove Beckman 2008-04-07 . Se bilagda skrivelser. 

Behovet är större i dag och Fotsal (inomhusfotboll) förväntas komma i närtid. 
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Beslutsunderlag 

Nedan redovisa kommunens befintliga hallar, storlek och utnyttjandegrad.  

 

Mått på planer hämtade från SKL Måttboken 

Aktivitet Innermått hall Planmått 

Innebandy tävling  22 x 43 m  20 x 40 m 

Innebandy träning  20 x 40 m  18 x 37 m 

Innebandy motion och lek   4 x 8 m 

Handboll tävling  22 x 43 m  20 x 40 m 

Handboll träning  20 x 40 m  18 x 37 m 

Mini handboll   11-12 x 18-20 m 

Volleyboll Tävling  15 x 28 m  9 x 18 m 

Tennis  18 x 36 m  

Badminton Tävling  8 x 16 m  6,1 x 13,4 m 

Futsal  22 x 42 m  20 x 40 m 

  

Namn Lokaltyp 
 Storlek 

Längd bredd höjd  
   

Nyttjande ht 2017 

    
 

  
   

Max Tim % 

St. Vallahallen Sporthall 
 

950 m2 43 x 22 7,0  
   

1 129 624 55 % 

Letälvshallen Gymnastiksal 
 

404 m2  24,5 x 16,5  7,0 
   

1 180 378 32 % 

Bruksskolan Gymnastiksal 
 

180 m2 19,2 x 9  4,8 
   

1 135 251 22 % 
Stora Halla 
innebandy Löst golv 

 
925 m2 42 x 20  7,1 

   
1 129 250 22 % 

Strömtorpsskolan Gymnastiksal 
 

205 m2 20 x 10  5,3 
   

1 129 169 15 % 

St. Vallahallen Gymnastiksal 
 

160 m2 18 x 9  2,95 
   

1 129 164 15 % 

Svartå skola Gymnastiksal 
 

230 m2 
   

1 129 152 13 % 

St. Vallahallen Bordtennis 
 

160 m2 16 x 9  2,95  
   

1 129 141 12 % 

Parkskolan Gymnastiksal 
 

204 m2 20 x 10  4,8 
   

1 129 78 7 % 

Åtorps skola Gymnastiksal 
 

265 m2 
   

1 129 64 6 % 
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Stora Vallahallen är den enda hallen som klarar fullstor handbollsplan, 

volleybollplan, tennisplan och innebandyplan. Stora Vallahallen är den enda hall 

som har läktare. 

Letälvshallen är näst störst, man kan få ut en träningsplan för volleyboll, en 

plan för minihandboll, två planer för innebandy motion och lek. För 

matchträning innebandy, handboll, volleyboll och futsal är Letälvshallen för 

liten. 

 

 

 

Bilaga 

Bilaga1 00069-2017 Kommunstyrelseförvaltningen 

Bilaga2 00069-2007 Kultur och utbildningsnämnden 

 

 

 

Anders Luthman 

Servicechef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Servicenämnden 

 

Omdisponering Investeringsbudget 

Förslag till beslut 

Omdisponering av 1 000 tkr till byte av golv Stora Vallahallen, 120 tkr till byta 

av takstol och pelare på magasinet Degernäs Herrgård, 300 tkr till ny fasad på 4 

campingstugor. 

 

Ärendet 

Golvet i Stora vallahallen behöver bytas ut. Golvet är sedan 1984 och klarar inte 

dagens krav som sportgolv. Föreningarna har under många år fört fram 

behovet av en ny matta. Beroende på hur undergolvet är i kondition vilket kan 

besiktigas först när gamla mattan är borttagen, om hela underlaget ner till 

betongplattan behöver bytas så hamnar kostnaden på ca 1000 tkr. 

Magasinsbyggnaden på Degernäs herrgård har besiktigats, en takstol och en 

bärande pelare måste bytas ut för att kunna garantera bärigheten. Kostnad 120 

tkr.  

På 4 av 8 av de större campingstugorna behöver fasaden bytas ut. Golfklubben 

har bytt på 4 stycken men har inte möjlighet att göra fler. Kostnad 300 tkr 

  

Finansiering 

I budget 2017 fanns 1 500 tkr till dränering Folkets Hus, under året har källaren 

mot Medborgargatan kontrollerats och en besiktning har nu gjorts. Tidigare 

fuktproblem som observerats finns inte längre kvar utan dom problemen 

försvann när vattenledningar byttes ut i källaren och på första våningen. 

Budgeterade medel för åtgärden föreslås överföras till investeringsbudgeten 

2018, och omdisponeras enlig förslag till beslut 

Bedömning 

Dräneringen på Folkets hus behöver inte bytas ut.  
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Anders Luthman 

Servicechef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Serviceförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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§ 110  

Svar på motion: Policy om att skapa en rökfri 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Rökpolicy för Degerfors kommunkoncern antas och gäller från och 
med 2018-01-01.  

2. Det uppdras åt förvaltningar och bolag att senast april 2018 ta fram 
nämnds- respektive styrelsespecifika handlingsplaner och återrapportera 
till kommunstyrelsen.  

3. Motionen anses besvarad.   

Sammanfattning av ärendet 
Björn Nordenhaag (MP) har inkommit med motionen om att göra Degerfors 
till rökfri kommun. Förslag till rökpolicy för kommunkoncernen har tagits 
fram.  

Inom kommunens verksamheter förekommer olika arbetstidsmodeller för olika 
grupper av medarbetare. För vissa medarbetare tillämpas flextid, somliga 
distansarbetar, en stor grupp har förtroendearbetstid samtidigt som andra 
grupper har sin arbetstid schemalagd. En policy som fastslår att kommunen ska 
ha rökfri arbetstid är därför svår att tillämpa i praktiken och policyns syfte 
riskerar att bli otydligt.  

Policyn behöver konkretiseras i respektive nämnd och styrelse för att kunna 
implementeras i de olika verksamheterna utifrån deras särarter. 
Kommunstyrelsen ska samordna arbetet och få en återrapport av nämndernas 
handlingsplaner.  

I samband med att nämndernas handlingsplaner beslutas kan det komma att 
uppstå kostnader för stöd till medarbetare som vill sluta röka. Om så är fallet 
kan finansiering ianspråktas från personalavdelningens budget för friskvård.    

Yrkanden 

Björn Nordenhaag (MP) och Muris Beslagic (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 205/2017-12-04 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 171/2017-11-20 

Förslag på rökpolicy, 2017-07-07 

Motion från Björn Nordenhaag (MP), 2017-05-19   

Degerfors kommun 

Servicenämnden 

Ank 2017-12-21 

Dnr SNR 71-2017  
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Skickas till 

Personalchef 

Bygg- och miljönämnden 

Degerforsbyggen AB 

Degerfors Energi 

Degerfors Industrihus AB 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Servicenämnden 

Socialnämnden  
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 Kommunfullmäktige 

 

Rökpolicy för Degerfors kommun 

Policyn gäller från och med 1 januari 2018 för samtliga medarbetare vid 
Degerfors kommun samt vid de kommunägda bolagen. Policyn samverkades 
vid kommunens centrala samverkansgrupps sammanträde 2017-10-27. 

Syfte 
Policyns syften är att 

 stödja det hälsofrämjande arbetet på våra arbetsplatser  

 bidra till att minska rökningen i samhället i stort 

 bidra till en förbättrad arbetsmiljö genom att medarbetarna inte utsätts 

för tobaksrök/röklukt 

 bidra till att elever, brukare, vårdtagare och andra inte utsätts för 

tobaksrök/röklukt vid sina kontakter med kommunens medarbetare 

 medarbetarna genom att vara rökfria framstår som goda förebilder i 

detta hänseende 

Dessa syften uppnås genom att 

 vi erbjuder rökavvänjning till de medarbetare som vill bli rökfria 

 rökning inte är tillåten i direkt anslutning till arbetsplatser, t ex utanför 

entréer.  

 rökning inte är tillåten i eller i direkt anslutning till kommunens fordon 

Implementation och uppföljning 
Policyn behöver konkretiseras i respektive nämnd och bolagsstyrelse för att på 
bästa sätt kunna implementeras i de olika verksamheterna utifrån deras 
förutsättningar. I samband med detta ska nämnds- respektive styrelsespecifika 
handlingsplaner tas fram. Beslut om handlingsplaner ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen.  
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Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att signalera ett eventuellt behov av 
att policyn revideras till personalavdelningen.  

Ansvar 
Samtliga medarbetare har ansvar för sin egen hälsa och för att bidra till en god 
arbetsmiljö. Samtliga medarbetare ska känna till rökpolicyn och dess innebörd 
och veta var man kan vända sig för att få hjälp med rökavvänjning. 

Cheferna har ett särskilt ansvar för arbetsmiljön bland annat genom att tillse att 
policyn är känd och följs av samtliga medarbetare. 

   

 

Jarno Saukko 
Personalchef 
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 Sevicenämnden 

 

Medborgarförslag Gör gångvägen vid Vintermyren 
mer säker för funktionshindrade 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget beviljas   

Ärendet 
Förslagsställaren föreslår att gångvägen fram till vintermyren görs säker för 
funktionshindrade, det är speciellt en spång över ett dike som är farlig. 

Bedömning 
Gångstigen som förslagsställaren anger ligger på naturreservatet Ramshöjden 
Degernäs. Stigen är markerad som handikappanpassad. 

                   

Anders Luthman 
Servicechef 
 

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 
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§ 106 Dnr 00206-2017  

Anmälan av medborgarförslag: Gångvägen vid 
Vintermyren bör göras säker för funktionshindrade 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till servicenämnden för beredning och beslut.   

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att göra gångvägen vid Vintermyren 
säker för funktionshindrade.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2017-10-02 

Skickas till 
Servicenämnden  
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Servicenämnden  

Ank 2017-12-05 

Dnr SRN 58-2017  
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Medborgarförslag Omprövning av beslut rivning av 
Svartå hyttpipa 

Förslag till beslut 
Omprövning av beslutet kommer att ske då ny detaljplan är beslutad och ny 
utförligare besiktning har skett   

Ärendet 
Förslagsställaren föreslår att beslutet om rivning av Svartå hyttpipa omprövas, 
att det gör ytterligare besiktning av hyttpipan. Att man gemensamt söker bidrag 
för att renovera hyttpipan. 

Bedömning 
I gällande detaljplan för området där hyttpipan står, står det angivet att inga 
åtgärder får göras på hyttpipan. Bygg och miljö har ett uppdrag att göra om 
gällande detaljplan. Som läget är nu så går det varken att renovera heller att riva 
hyttpipan.             

Anders Luthman 
Servicechef 
 

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 
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§ 59 Dnr 00116-2017  

Anmälan av medborgarförslag: Omprövning av 
beslut rivning av Svartå Hyttpipa 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till servicenämnden för beredning och beslut.      

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att ompröva kommunens beslut att riva 
Hyttpipan i Svartå.      

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2017-05-17      

Skickas till 
Servicenämnden 

 


