
 

 
 

 
 Servicenämnden 
 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-20 

 

  

Servicenämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 22 februari 2018 ca kl. 13:00 
(direkt efter lunch i anslutning till budgetdagen), i Centralförrådet, 
Industrigatan för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av dagordning och val av justerare 
Dnr 828  

  

2.  Information från facklig samverkan 
Dnr 829  

  

3.  Årsredovisning 2017 
Dnr 00005-2018  

  

4.  Överföring av investeringsbudget från 2017 till 2018 
Dnr 00012-2018  

  

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

  

6.  Ombudgetering av investeringsmedel från projekt 
dränering Folkets hus 
Dnr 00009-2018  

  

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

  

8.  Fastigheten Deldenäs gård 
Dnr 00048-2016  

  

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

  

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

  

11.  Medborgarförslag: Utökad vändplatsyta på 
Björndalsgatan i Degerfors 
Dnr 00001-2017  

  

12.  Delegeringsbeslut 2018 
Dnr 00003-2018  

  

13.  Politikerlunch 
Dnr 00008-2018  

  



 
 Servicenämnden 
 

Datum 

2018-02-20 
 

 
Sida 

2(2) 

 

 

Ärende Anteckningar Sida 

14.  Rapporter och meddelanden för kännedom 
Dnr 580  

  

15.  Kurser och konferenser 
Dnr 2353  

  

 
Per-Olow Linder 
ordförande 

Mirja Hakkarainen 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 



 

 
 

 

Mirja Hakkarainen, 0586-482 03 
mirja.hakkarainen@degerfors.se 
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Sida 
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Datum 

2018-02-13 
  

  

 

 
 

 

 

  

 

Samverkansgruppen SESAM 

Datum Måndag 12 februari 

Tid 8:00 - 8:45 

Plats Centralförrådet 

Närvarande För arbetsgivaren: 
Anders Luthman, förvaltningschef 
Tony Kölborg, VA-enheten 
Jan Lindbäck, driftchef 
Ulf Jangentorp, vaktmästeri 
Kim Berg, IT 
Mirja Hakkarainen, sekreterare 

 För arbetstagarorganisationerna: 
Jannica Jonsson, Kommunal 
Krister Andersén, Kommunal 
Kerstin Maretta, Vision 
 
Övriga: 
Ulrika Ekström, Varnumhälsan 

1. Mötets öppnande 

Förvaltningschefen hälsar alla välkomna och öppnar mötet 

2. Justerare av protokoll 

Jannica Jonsson utses att justera dagens protokoll 

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Protokollet läggs till handlingarna utan kommentarer. 

4. Verksamhetsfrågor samt ev. organisatoriska 

förändringar  

IT vill utöka med en tjänst på grund av högre tryck på avdelningen. Klartecken 

från kommunstyrelsen inväntas.  

Driftenheten håller på att rekrytera en maskinförare.  

Inom vaktmästeri ha en del omorganiseringar genomförts. En vaktmästare från 

organisationen är nu placerad på Stora Valla området för att spara in en 

säsongsanställningstjänst. Än så länge fungerar det bra även om det har blivit en 

högre arbetsbelastning.  
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Inom sophanteringen ska rutinerna för vårdenheterna ses över då det i 

dagsläget blir ett stopp i arbetet under förmiddagen.  

5. Ekonomiskt läge 

Bokslutet är inte helt klart för 2017, men det ser ut att bli ett litet nollresultat. 

Årets verksamhet är för tidigt att säga något om, förutom att 

vinterväghållningen redan blivit kostsam.  

6. Kort rapport från respektive område 

VA: Det har varit en del småstrul skapat av de höga vattenflödena, blanda annat 

har en pump fått bytas ut. Annars är det dagliga rutiner som gäller.  

Driftenheten: Har börjat med snödagbok på hemsidan där det kort beskrivs hur 

planeringen runt snöröjningen ser ut, förhoppningen är att samtal med 

synpunkter från allmänheten i frågan kan minskas på detta sätt. Även ett nytt 

system där exempelvis information runt vattenstopp skickas ut via sms till 

fastighetsägare har introducerats. Tanken är att det ska ersätta lappar i 

brevlådan framöver. Skyddsrond har genomförts. 

Renhållningen: Rullar på som vanligt med några mindre incidenter. Det har 

skett en olycka med den nya sopbilen vilket har krävt reparationer som tar tid. 

Den gamla bilen har fått tas in istället.  

Vaktmästeri: Arbetet rullar på. Ett stort pågående arbete är en förskola som 

renoveras just nu även om hantverkare sköter det stora arbetet blir det en hel 

del att göra för vaktmästarna också. Sportanläggningarna är fullbelagda, 

utredning pågår att bygga ny. Det har bildats en sporthallsgrupp för att få med 

de aktiva föreningarna i planeringen. Stora Valla rustas upp med de medel som 

finns. Konstgräset hålls igång med gott resultat, värmen har hållits lite högre än 

tidigare och har gett lite högre kostnad.  

IT: Det stora projektet just nu är förberedelser för byte av brandväggar som ska 

ske under kommande helg. Förhoppningsvis kan bytet genomföras utan 

störningar, men det finns konsult på plats och personal på jour om det ändå blir 

problem. Upphandling av datorer och tillbehör pågår. Det pågår även en 

utredning angående att telefonin in till Degerfors kommun helt har legat nere 

en natt. Felet ska hittas och även vägar för att det inte ska inträffa igen.  

Fasighet: Golvbyte är på gång i Stora Hallen, upphandling ska påbörjas. 

Fasadbyte av fyra campingstugor på Degernäs camping ska göras. Även en lada 

vid Degernäs ska det bytas en takstol och en pelare på. Beslut angående vad 

som ska göras med Deldenäs är ännu inte klart.  

7. Arbetsskadeanmälningar, sjukfrånvaro, rehab 

Telefonin har en långtidssjukskrivning, en vikarie är inne. Planeras för återgång 

till arbetet så snart som möjligt.  

På driftenheten pågår en rehab där personen är tillbaks i arbete fullt ut. 

Olycksfall med snedtrampning, men tillbaks i arbete efter en vecka. Jan 
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Lindbäck ska kontrollera att det gått iväg TFA anmälan så ersättningen till den 

skadade blir korrekt.  

Överlag i förvaltningen har det varit en del vård av sjukt barn.   

8. Kompetensutveckling 

YKB- utbildningarna är genomförda. Tre vaktmästare ska på en 

idrottsanläggningsutbildning i Örebro 28 februari. Inom IT är det en utbildning 

på gång för att effektivisera processer.  

9. Nämndärenden 

Inga invändningar.  

10. Skyddsronder 

Driftenheten har genomfört en skyddsrond och protokollet håller på att 

sammanställas. På VA-enheten ska det bli en skyddsrond under våren. 

Underhåll sker kontinuerligt och upptäckta fel tas även upp på APT: er.  

11. Varnumhälsan 

Ulrika Ekström är på plats och informerar om de organisationsförändringar 

som skett på Varnumhälsan. Statistik skickas med i protokollet.  

12. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

13. Mötet avslutas 

Justeras 

För arbetsgivaren, sekreterare För arbetsgivaren 

Datum Datum 

2018-02- 2018-02- 

Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Mirja Hakkarainen Anders Luthman 

 

För facklig organisation 

Datum 

2018-02- 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Jannica Jonsson 

Kommande mötestider: 

26 mars, kl 8:00 



  Bilaga till SRN 5-2018  
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Servicenämnden 
Servicenämndens verksamhet omfattar teknisk verksamhet och 

olika former av serviceverksamhet i kommunen.  

Verksamheten är fördelad på skattekollektiv respektive 

avgiftskollektiv för vatten och avlopp (VA) och renhållning.  

Skattekollektivet omfattar underhåll av gator och vägar, park- 

och grönområden, fritidsanläggningar, vaktmästeri, verkstad 

och fordonspark, IT och telefoni samt administration av 

kommunens fastigheter. Kommunala handikapprådet (KHR) är 

underordnad servicenämnden och servicenämndens ordförande 

ska också vara ordförande i KHR 

Verksamheterna inom avgiftskollektiven finansieras fullt ut med 

abonnentavgifter.  

Ordförande:   Per-Olow Linder 
Förvaltningschef: Anders Luthman 

Skattekollektivet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Servicenämnden redovisar ett överskott för 2017 och målet är uppnått. 

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

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

reduktion av avfall och en ökad återvinning av emballage och förpackningar. 



 

  4(10)
  
 

Under året har återvinningsplanen byggts ut vilket underlättar för avlämning och en ny 

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

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

leveranssäkerhet förse kommunens abonnenter med vatten av god kvalitet. 

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

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

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

pumpstationer. 

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

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

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

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

Snöröjning och halkbekämpning har skett efter nämndens uppsatta kvalitetsmål. Inga 

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

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

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

av en ekologisk grundsyn för såväl planteringar som grönytor. 

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

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

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

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

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

behov av minskar i omfattning. 

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

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

vaktmästeriet. 

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

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

mångfaldsperspektiv samt verka för en god arbetsmiljö 

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

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

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

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

skattekollektivet och 19,6 mkr avgiftskollektivet. Investeringsbudgeten inkluderar överförda 

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

tkr avser skattekollektivet och resterande 12,9 mkr avgiftskollektivet.  

 

Investeringar (tkr) 
Redovisning 

2017 
Årsbudget 2017  +/- 

Överförs 
till 2018 

     

     

Totalt     

 

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

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

Ramshöjden i anslutning till naturområdet. 

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

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

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

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

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

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

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

över för framtida behov. 

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

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

eftersom eventuella vakanser som uppstår direkt drabbar serviceförvaltningen. Om inga 

förändringar sker på fastighetsområdet så är budgeten lagd inom ram. 

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

vägar, fortsatt upprustning av lekplatser.  

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

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

underbemannade. Ett förslag finns att alla inköp av datorer ska administreras av IT-avdelningen 
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för att få en bättre kvalitet i verksamheterna. Felanmälan åt Degerfors Byggen sköt numera av 

personalen i växeln. 

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

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

utökning med flera omklädningsrum och en ny sporthall kommer att kostnadsberäknas 

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

Årets verksamhet 
Alla etapper vid Västra Möckelnstranden har 

färdigställts och ett antal abonnenter har anslutits. 

Arbetet vid Kil och Mellangatan är delvis 

färdigställt. För att klara framtida vattenförsörjning i 

Degerfors pågår en utredning om ny anläggning vid 

Degerfors vattenverk.    

Årets resultat 

Vatten- och avloppsverksamheten är åtskild från 

kommunens skattefinansierade verksamhet vilket medför att resultatet ska dokumenteras och 

regleras inom VA-verksamhetens resultatutjämningsfond.  

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

Årets resultat regleras inom resultatutjämningsfonden. 

Vatten och avloppsverksamhet (tkr) Redovisning 2016 Redovisning 2017 

Administration -12 167,1  

Produktion Vatten 1 600,6  

Avlopp Reningsverk 2 977,2  

Distribution VA 9 121,2  

Totalt 1 531,9  

Investeringar 

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

investeringsbudget.  

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

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

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

kommunfullmäktige. De ökade kostnaderna kapitaltjänstkostnader för nybyggnation av 

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

Investeringar på ledningsnätet har medfört att Naverviken blivit ansluten till kommunalt avlopp, 

Skärblackavägen har fått nya vatten och avloppsledningar och Kilgatan är färdigställd. 

Investering 

Redovisning 
2017 

Årsbudget 
2017 

 +/- Överförs till 
2018 

     

     

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

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

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

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

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

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

Årets resultat 
Renhållningsverksamheten är åtskild från kommunens 

skattefinansierade verksamhet vilket medför att resultatet ska dokumenteras och regleras inom 

renhållningsverksamhetens resultatutjämningsfond.  

Årets resultat regleras inom resultatutjämningsfonden. 

Renhållningsverksamhet (tkr) Redovisning 2016 Redovisning 2017 

Administration -7 477,9  

Fordon 1 729,7  

Hushållsavfall 3 286,6  

Återvinning 2 489,2  

Totaler 27,6  

Investeringar 
Nytt renhållningsfordon levererades under våren och kostnaden för fordonet uppgick till 2,3 

mkr. 

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

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

kommer att nyttjas under några år framöver.  

En revidering av renhållningsföreskrifter och avfallsplan ska färdigställas under 2018.  
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Resultat- och balansräkning VA verksamheten 
 
RESULTATRÄKNING (tkr) 2016 2017 

     

Verksamhetens intäkter 18 721  

Verksamhetens kostnader -13 807  

Avskrivningar -4 279  

   

Verksamhetens nettokostnader 635  

   

Finansiella poster -2167  

   

Årets resultat -1 532  

   

   

BALANSRÄKNING (tkr) 2016  

   

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och anläggningar 86 484  

Inventarier 38  

Årets investeringar 5 185  

Summa anläggningstillgångar 91 707  

   

Omsättningstillgångar   

Kundfordringar 3 162  

Fordran på skattekollektivet 1 566  

Summa omsättningstillgångar 4 728  

   

SUMMA TILLGÅNGAR 96 435  

   

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital 1 566  

- därav årets resultat -1 532  

   

Skulder   

Skuld för anslutningsavgifter 5 394  

Långfristiga skulder tillgångar   

Långfristiga skulder årets investeringar 5 185  

Korta skulder, leverantörer, moms, pension etecetera *)   

Summa skulder  94 869  

   
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 96 435  

   

*) Avräkning mot kommunen, schablon   
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 Servicenämnden 

 

Årsredovisning 2017 

Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner upprättad årsredovisning 2017.  

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämndens skattekollektiv finansieras med skattemedel och omfattar 
bland annat verksamheterna gata, park, it, telefoni, fordon, fastighetsförvaltning 
vaktmästeri, fritidsanläggningar, motionsspår samt föreningsbidrag till 
idrottsföreningar. 

De två avgiftskollektiven, vatten- och avlopp samt renhållning, finansieras 
genom abonnentavgifter.  

För de investeringar som inte färdigställts under året kommer nämnden föreslå 
att investeringsmedlen förs över till 2018 års investeringsbudget. Det avser 
Degerfors vattenverk (12,1 mkr), ny väg vid Kanada (670 tkr) samt Folkets hus 
dränering (1,5 mkr). 

Serviceförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning där årets resultat 
för 2017 kommer presenteras på nämndsammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 februari 2018.              
     

Anders Luthman Madelene Hedström 
Förvaltningschef Biträdande ekonomichef 
 

Bilagor 

Servicenämndens årsredovisning 2017 

Beslutet ska skickas till 

Biträdande ekonomichef  
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 Servicenämnden 

 

Överföring av investeringsbudget från 2017 till 2018 

Förslag till beslut 
Servicenämnden fastställer förslag att föra över 14,3 mkr från 2017 års 
investeringsbudget till 2018 års investeringsbudget, fördelat på följande 
investeringsprojekt: 

Dränering Folkets hus    1 500 tkr 

Kanada ny väg       670 tkr 

Degerfors vattenverk  12 112 tkr   

Sammanfattning av ärendet 
Serviceförvaltningens förslag att föra över kvarvarande investeringsmedel från 
2017 till 2018 avser de investeringsprojekt som pågår över årsskiftet alternativt 
inte har påbörjats under 2017.  Av de totalt 14,3 mkr som föreslås föras till 
2018 avser 2,2 mkr den skattefinansierade verksamheten och 12,1 mkr den 
avgiftsfinansierade. 

Arbetet med den nya vägen i Kanada, vid nyproduktionen av bostäder, har 
påbörjats och beräknas vara klart vid halvårsskiftet 2018.  

Dräneringen Folkets hus har inte påbörjats under 2017. 

För att klara framtida vattenförsörjning i Degerfors har en utredning om nytt 
vattenverk i Degerfors gjorts. Den preliminära kostnaden för investeringen 
beräknas uppgå till 40 mkr och upphandlingen beräknas vara klar under 2018..  

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 februari 2018.    

Madelene Hedström 
Biträdande ekonomichef 
Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 2 Dnr 00069-2017  

Utredningsuppdrag till servicenämnden 
Idrottsföreningars tillgång till idrottshallar inklusive 
gymnastiksalar 

Servicenämndens arbetsutskotts beslut 

Servicenämnden uppdrar förvaltningen att ta fram ett förslag inklusive 
kostnadskalkyl på sporthall med tillhörande omklädningsrum och förrådsytor, 
förslaget skall vara förankrat av alla aktörer i Stora Vallahallen och Stora Halla  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett servicenämnden i uppdrag att utreda 
idrottsföreningars tillgång till idrottshallar. En sammanställning på 
nyttjandegraden av kommunens befintliga hallar har gjorts (bilaga 
tjänsteskrivelse förvaltningschef 2018-01-29). Det behövs ytterligare en fullstor 
sporthall, 4 omklädningsrum, förrådsytor. 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, handbollen och 
innebandyn. Föreningarna har svårt att ta till sig mer aktiva medlemmar och det 
råder redan idag brist på omklädningsrum och behovet kommer att öka. Fotsal, 
inomhusfotboll, är idag en av Sveriges och världens snabbast växande sporter, 
vilket på sikt kommer att öka trycket på träningstider i Stora vallahallen.  

Aktiviteterna på våra idrotts- och fritidsanläggningar fyller en viktig funktion 
för våra kommuninvånare i alla åldrar. Det har även viktig funktion när det 
gäller integration. 

Behovet har redan fastställts av Kultur och Utbildningsnämnden vid 
sammanträde 2007-09-2006 och av kommunstyrelseförvaltningen handläggare 
Jan- Ove Beckman 2008-04-07. 

. 
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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, 6 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.  

Under vardagar är det svårt att lägga träningstider före kl.16.30/ 17.00 då 

tränare och ledare har ett arbete. Tider efter 20.00 är sent för barn under 13 år. 

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. 
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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. 

Beslutsunderlag 

Nedan redovisa kommunens befintliga hallar, storlek och utnyttjandegrad.  

*Under våren finns det ingen tid ledig 

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 

    
 

  
   

 Tim  

St. Vallahallen Sporthall* 
 

950 m2 43 x 22 7,0  
   

 624  

Letälvshallen Gymnastiksal 
 

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

 378  

Bruksskolan Gymnastiksal 
 

180 m2 19,2 x 9  4,8 
   

 251  
Stora Halla 
innebandy Löst golv 

 
925 m2 42 x 20  7,1 

   
 250  

Strömtorpsskolan Gymnastiksal 
 

205 m2 20 x 10  5,3 
   

 169  

St. Vallahallen Gymnastiksal 
 

160 m2 18 x 9  2,95 
   

 164  

Svartå skola Gymnastiksal 
 

230 m2 
   

 152  

St. Vallahallen Bordtennis 
 

160 m2 16 x 9  2,95  
   

 141  

Parkskolan Gymnastiksal 
 

204 m2 20 x 10  4,8 
   

 78  

Åtorps skola Gymnastiksal 
 

265 m2 
   

 64  
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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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§ 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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§ 3 Dnr 00009-2018  

Ombudgetering av investeringsmedel från projekt 
dränering Folkets hus 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Förutsatt att kommunfullmäktige besluta att godkänna en omdisponering av 
investeringsbudget från 2017 till 2018 föreslås 1 500 tkr från projektet dränering 
av Folket hus att användas till: 

 Byte av golv Stora Vallahallen, om hela underlaget ner till betongplattan 
behöver bytas så hamnar kostnaden på ca 1000 tkr. 

 Byte av takstol och pelare på magasinet Degernäs Herrgård, 120 tkr  

 Ny fasad på 4 campingstugor Degernäs Camping, 300 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 
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 då de problemen försvann 
när vattenledningar byttes ut i källaren och på första våningen. Budgeterade 
medel för åtgärden föreslås överföras till investeringsbudgeten 2018, och 
omdisponeras enligt nedanastående förslag.  

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. 
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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 



  

   

 

Anders Luthman, 0586 48186 
anders.luthman@degerfors.se 

HANDLINGSPLAN 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-19 
 

 

 

 
 

 

 

Rökfri arbetsplats 

 
 

 

  

 Policy 

 Plan 

 Riktlinje 

 Handlingsplan 

 Rutin 

 Instruktion 

Dokumenttyp Beslutsinstans 

Handlingsplan Servicenämnden 
Dokumentet gäller Dokumentansvarig 

Samtlig personal på 
Serviceförvaltningen 

Anders Luthman 

Revideringar 

 
Datum för beslut Diarienummer 

00071_2017 

2018022  
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Rökfri arbetsplats 

 

 

Rökpolicy 

 

Degerfors kommuns policy skall vara väl känd av alla medarbetare på 

Serviceförvaltningen, varje enhetschef bär ansvaret för att den tas upp på 

arbetsplatsträffar senast 2018-03-31. 

 

Förvaltningen erbjuder rökavvänjningskurs till de medarbetare som röker. 

 

Rökning är inte tillåten i direkt anslutning till förvaltningens arbetsplatser vilket 

inkluderar Stora valla och våra skolområden. 

 

Rökning är inte tillåten i eller i direkt anslutning till kommunens fordon. 

 

 

 

Anders Luthman 

Servicechef 
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§ 4 Dnr 00071-2017  

Policy om att skapa en rökfri kommun 

Servicenämndens arbetsutskotts beslut 
Förvaltningschefen ska ta fram ett dokument till nämnden 2018-02-22 som 
beskriver hur förvaltningen ska arbeta med frågan.  

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.  

Vid servicenämndens arbetsutskott 2018-02-08 diskuteras vilka möjliga åtgärder 
som kan vara aktuella för serviceförvaltningens verksamhet. De medarbetare 
som röker kommer informeras om vad kommunens rökpolicy innebär och 
erbjudas hjälp med rökavvänjning.   
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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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§ 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 
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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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Deldenäs gård 

Förslag till beslut 

Servicenämnde skickar ärendet till kommunstyrelsen för beslut 

Sammanfattning av ärendet 

Olika alternativ till lösning. 

 

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

mäklare. 

 

2. Fastigheten styckas av i fyra delar enlig skiss A.  

Del 1 överlåts till Brokyrkan i befintligt skick under förutsättning att 

föreningen bedriver ungdomsverksamhet på anläggningen varvid 

avloppsanläggningen får utföras och bekostas av Broyrkan. Kommunen 

har återköpsrätt vid en försäljning av fastigheten till ett värderat pris. 

Del 2 blir kommunal mark, där kommunen står för underhållet på 

vägen och anlägger under förutsättning att Länsstyrelsen beviljar, en 

båtiläggningsplats. 

Bro kyrkan får en nyttjanderätt på den med ett raster markerade ytan. 

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

mäklare.  

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

 

3. Brokyrkan får nyttjanderätt i 30 år på del 1 och står för upprustning och 

ny avloppsanläggning, samt löpande underhåll och drift. 

 

4. Kommunen gör nödvändig upprustning och ny avloppsanläggning, 

arrenderar ut del 1 och den rastrerade ytan till brokyrkan, 

arrendekostnad 35 tkr/ år. Kommunen säljer del 3 och 4 via öppen 

försäljning med hjälp av mäklare. 
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Ärendet 

Servicenämnden har ett uppdrag att se över lokaler och fastigheter som inte har 

någon kommunal verksamhet. Deldenäs har besiktigats och 

nyttjanderättsavtalet med Brokyrkan är uppsagt och går ut 2018-10-01. 

Finansiering 

Finns 200 tkr i budget till avloppsanläggning 

Bedömning 

Brokyrkan har inte möjlighet att göra nödvändig upprustning då de inte äger 

fastigheten. Om nyttjanderätten ska förlängas behöver kommunen gå in och 

rusta huset och byta avloppsanläggningen. 

Beslutsunderlag 

Fastigheten är belagd med åtgärder från miljö och hälsa, avloppsanläggning 

måste byggas om vilket kostar 200 tkr. Huset är i stort behov av renovering, 

avloppsstammar behöver bytas i hela huset, taket med rännor stuprör, fasaden 

och även fönstren behöver bytas  

 

Anders Luthman 

Servicechef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 77 Dnr 00048-2016  

Kommunala fastigheter  

Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden överlåter till förvaltningen att lämna förslag på 

eventuell försäljning av fastigheter som inte används i kommunal 
verksamhet eller är av allmännyttigt intresse. I förslaget ska även 
avstyckning, värdering och förbehåll vid en eventuell försäljning tas i 
beaktan. 

2. Förvaltningen ska även se över kommunens idrottsanläggningar.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala fastigheter som inte har kommunal verksamhet och är 
utarrenderade/ nyttjas med nyttjanderättsavtal, ska besiktigas och värderas med 
tanke på det underhållsansvar som följer arrendet/ nyttjanderätten.      

Beslutsunderlag 
SRN AU § 44/ 2016-10-19      

Skickas till 

Serviceförvaltningen 
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§ 5 Dnr 00058-2017  

Medborgarförslag Gör gångvägen vid Vintermyren 
säker för funktionshindrade 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Medborgarförslaget beviljas 

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren föreslår att gångvägen fram till vintermyren görs säker för 
funktionshindrade, det är speciellt en spång över ett dike som är farlig 
Gångstigen som förslagsställaren anger ligger på naturreservatet Ramshöjden 
Degernäs.  

.  
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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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§ 6 Dnr 00047-2017  

Medborgarförslag: Omprövning av beslut rivning av 
Svartå hyttpipa 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Omprövning av beslutet kommer att ske efter att en ny detaljplan för området 
är beslutad och en ny utförligare besiktning av hyttpipan har genomförts.    

Sammanfattning av ärendet 
Förslagsställaren föreslår att beslutet om rivning av Svartå hyttpipa omprövas. 
Att det görs ytterligare besiktning av hyttpipan och att man gemensamt söker 
bidrag för att renovera den. I gällande detaljplan för området står det angivet att 
inga åtgärder får göras på hyttpipan. Bygg- och miljönämnden har ett uppdrag 
att göra om gällande detaljplan. Som läget är nu så går det varken att renovera 
eller att riva hyttpipan.        

 



 

 

 

Degerfors kommun 
Hemsida 

www.degerfors.se  
E-post 

kommun@degerfors.se   
Organisationsnr 

212000-1934 

Postadress 

Nygatan  
693 80 Degerfors 

Besöksadress 

Herrgårdsgatan 37 
Telefon 

0586-481 00 
Fax 

0586-483 86 
Bankgiro 

5861-9370 

 

 
 
Anders Luthman, 0586-481 86 
anders.luthman@degerfors.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-02-07 
Referens 

SRN 0047-2017 

Ert datum 

 
Er referens 

 

 

 Servicenämnden 

 

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 
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 Servicenämnden 

 

Medborgarförslag utökad vändplatsyta på 

Björndalsgatan 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget avslås 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit, om att utöka vändplatsen på 

Björndalsgatan, så att lastbilar kan vända. 

Bedömning 

Degerforskommun äger inte nog med mark för att utöka vändplatsen så att en 

lastbil kan vända 

Lars-Erik Larsson 

Trafikingenjör 
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§ 35 Dnr 00001-2017  

Medborgarförslag: Utökad vändplatsyta på 
Björndalsgatan i Degerfors 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Remittera till trafikingenjör att utreda hur mycket tung trafik som går på 
platsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarförslag där det påpekas att vändplatsytan vid Björndalsgatan behöver 
utökas. Större lastbilar och ekipage kan inte vända på platsen och tvingas backa 
in på tomter och garageuppfarter. Förslagsställaren vill se en utgrävning av 
slänten till tomtgränsen Ramshöjden 1:2 och få upp en betongvägg.  
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