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§ 1 Dnr 828  

Fastställande av dagordning och val av justerare 

Servicenämndens arbetsutskotts beslut 
Dagordningen fastställs utan tillägg eller ändring. Patrik Renberg utses till 
justerare.       
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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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§ 3 Dnr 00009-2018  

Ombudgetering av investeringsmedel från projekt 
dränering Folkets hus 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar 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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§ 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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§ 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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§ 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.        

 


