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§ 2   

Fastställande av dagordning och val av justerare 

Servicenämndens beslut 
Dagordningen fastställs utan tillägg. Marianne Högberg (S) utses till justerare.                 
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§ 3  

Information från facklig samverkan 

Servicenämndens beslut 
Nämnden tackar förvaltningschefen för informationen.      

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om den fackliga samverkan som varit sedan 
senaste nämnden.     
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§ 4 Dnr 00005-2018  

Årsredovisning 2017 

Servicenämndens 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.            

Skickas till 
Förvaltningsekonom 
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§ 5 Dnr 00012-2018  

Överföring av investeringsbudget från 2017 till 2018 

Servicenämndens 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.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 6 Dnr 00069-2017  

Utredningsuppdrag till servicenämnden 
Idrottsföreningars tillgång till idrottshallar inklusive 
gymnastiksalar 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden uppdrar förvaltningen att ta fram ett förslag inklusive 
kostnadskalkyl med driftskostnader för sporthall samt 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 och 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.   

Beslutsunderlag 
SRN AU 2018-02-08 § 2 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-01-29           

Skickas till 
Förvaltningschef 

Kommunstyrelsen  
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§ 7 Dnr 00009-2018  

Ombudgetering av investeringsmedel  

Servicenämndens beslut 
Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar godkänna en omdisponering av 
investeringsbudget från 2017 till 2018 föreslås följande fördelningar: 

Från projektet dränering av Folket hus 1500 tkr 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. 

Från projekt 1268 med 1000 tkr och projekt 1274 med 1350 tkr till: 

Vattenmack med externslammottagning 750 tkr.  

Ny pumpstation Berget, 150 tkr. 

Ny pumpstation Kanada, 600 tkr. 

Ny undercentral Degerfors Reningsverk, 700 tkr. 

Ny kemikalietank vid Degerfors Reningsverk, 150 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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I budget 2018 fanns 1 000 tkr till Högbergsgatan, 2500 tkr till utbyte va-
ledningar. Ny pumpstation i Kanada som kommer att ansluta nya bostäderna 
som byggs vid Mor Marias gata, Byte av undercentral till PLC på Degerfors 
reningsverk, inga reservdelar till undercentralerna efter 2019. Ny pumpstation 
vid Berget den gamla är uttjänt. Kemikalietanken vid Degerfors reningsverk är 
dålig den riskerar att läcka. En ny vattenmack med externslammottagning.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse förvaltningschef 2018-02-21 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef 2018-02-07      

Skickas till 
Förvaltningschef  
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§ 8 Dnr 00016-2018  

Bidragsansökan Grönare städer Boverket 

Servicenämndens beslut 
Ger förvaltningen i uppdrag att brett inventera behovet av och möjligheten att 
söka Boverkets bidrag för grönare städer till investeringar som passar inom 
ramen för bidragets syfte. Exempelvis till upprustning av skolgårdar, utrustning 
för kommande utegym och investeringar i motionsspår. Återrapportering i 
ärendet lämnas till nämnden 2018-04-05.      

Sammanfattning av ärendet 
Din kommun kan söka bidrag för grönare städer. Bidraget kan sökas av 
kommuner för åtgärder som ökar eller utvecklar stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana miljöer. Exempel på stadsgrönska är naturmark, 
parker, ytor för lek och utevistelse, stränder, våtmarker och 
dagvattenanläggningar.  
Det kommer att finnas två ansökningsomgångar under 2018. Sista 
ansökningsdag för ansökningsomgång 1 är den 30 april. Sista ansökningsdag för 
ansökningsomgång 2 är den 14 september. 
Boverket håller på att ta fram en e-tjänst för ansökan, som kommer att öppnas i 
början av april. Då ansökningstiden i ansökningsomgång 1 kommer att vara 
kort och ansökningarna behöver vara kompletta vid ansökan finns det vissa 
förberedelser som du kan göra redan nu, se www.boverket.se/gronarestader 
Syftet med regeringens satsning är att utveckla städer till gröna och hälsosamma 
platser och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och omfattar 
totalt 100 miljoner kronor under 2018.  

Beslutsunderlag 
Mail från Boverket om bidrag för grönare städer 2017-02-16      

Skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 9 Dnr 00071-2017  

Policy om att skapa en rökfri kommun 

Servicenämndens beslut 
Godkänner förvaltningens förslag till handlingsplan där kommunens rökpolicy 
konkretiseras till serviceförvaltningens verksamhet.     

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.  

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.     

Förvaltningens förslag till beslut 
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. 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen  

Enhetschefer serviceförvaltningen 
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§ 10 Dnr 00048-2016  

Fastigheten Deldenäs gård 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut utifrån 
nedanstående förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden har ett uppdrag att se över lokaler och fastigheter som inte har 
någon kommunal verksamhet. En av dessa är Deldenäs som har besiktigats och 
där nyttjanderättsavtalet med Brokyrkan har sagts upp och går ut 2018-10-01. 
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. 

Förslag till olika alternativ på lösning: 
 

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

2. Fastigheten styckas av i fyra delar enlig skiss A (se bilaga) 
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, 
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arrendekostnad 35 tkr/ år. Kommunen säljer del 3 och 4 via öppen 
försäljning med hjälp av mäklare.   

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 11 Dnr 00058-2017  

Medborgarförslag Gör gångvägen vid Vintermyren 
säker för funktionshindrade 

Servicenämndens 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.      

Beslutsunderlag 
SRN AU § 5 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef 2018-02-07      

Skickas till 
Förslagsställaren  

Kommunstyrelsen  

 



 
 Servicenämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(20) 
Sammanträdesdatum 

2018-02-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 00047-2017  

Medborgarförslag: Omprövning av beslut rivning av 
Svartå hyttpipa 

Servicenämndens beslut 
Omprövning av beslutet att riva Svartå hyttpipa kommer att ske efter att en ny 
detaljplan för området är beslutad samt att 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.      

Beslutsunderlag 
SRN AU § 6 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef 2018-02-07      

Skickas till 
Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 13 Dnr 00001-2017  

Medborgarförslag: Utökad vändplatsyta på 
Björndalsgatan i Degerfors 

Servicenämndens beslut 
Medborgarförslaget avslås.      

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att utöka vändplatsen på 
Björndalsgatan så att lastbilar kan vända. Degerfors kommun äger inte nog med 
mark för att utöka vändplatsen.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från trafikingenjör 2018-02-05  

SRN § 48 2017-05-18 Begär in yttrande från kommunstyrelseförvaltningen      

Skickas till 
Förslagsställaren  

Kommunstyrelsen  
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§ 14 Dnr 00003-2018  

Delegeringsbeslut 2018 

Servicenämndens beslut 
Inga aktuella delegeringsbeslut.      
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§ 15 Dnr 00008-2018  

Politikerlunch 

Servicenämndens beslut 
Ärendet bordlägges till nästa nämnd 2018-04-05.      

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med politikerlunch är att skapa en dialog mellan förtroendevalda och 
barn/unga genom ett informellt möte. Varje nämnd utser en representant till 
respektive politikerlunch. Beslut om valda representanter meddelas 
folhälsonämndens diarium senast två veckor innan lunchtillfälle. 
Representanten ansvarar för vid lunchen att föra dialog med ungdomarna och 
dokumentera vad som framkommit, samt återkoppla till respektive nämnd.  
Datum för politikerlunch i Degerfors under 2018 är: 8/5, 9/10 samt 19/11.          
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§ 16   

Rapporter och meddelanden för kännedom 

Servicenämndens beslut 
Ingen aktuell information vid dagens möte.       
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§ 17   

Kurser och konferenser 

Servicenämndens beslut 
Inga aktuella kurser eller konferenser.      

 


