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Datum 

2018-03-29 

 

  

Servicenämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 05 april 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.  Information från facklig samverkan 
Dnr 829  

  

3.  Ekonomisk månadsuppföljning 2018 
Dnr 00004-2018  

  

4.  Bokslut 2017 
Dnr 00005-2018  

  

5.  Årsrapport Åtorps reningsverk 2017 
Dnr 00018-2018  

  

6.  Årsrapport Svartå reningsverk 2017 
Dnr 00019-2018  

  

7.  Årsrapport Degerfors avloppsreningsverk 
Dnr 00022-2018  

  

8.  Höjning av VA-taxa 
Dnr 00014-2018  

  

9.  Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) och val av dataskyddsombud 
Dnr 00017-2018  

  

10.  Politikerlunch 
Dnr 00008-2018  

  

11.  Delegeringsbeslut 2018 
Dnr 00003-2018  

  

12.  Rapporter och meddelanden för kännedom 
Dnr 580  

  

13.  Kurser och konferenser 
Dnr 2353  

  

 
Per-Olow Linder 
ordförande 

Mirja Hakkarainen 
sekreterare 
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 Servicenämnden 

 

Ekonomisk månadsrapport januari-februari 2018 

Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner den ekonomiska rapporten för januari-februari 
2018.   

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden årsprognos för skattekollektivet är ett nollresultat. För 
avgiftskollektivet prognostiserar renhållningsverksamheten ett nollresultat och 
för vatten- och avloppsverksamheten finns ett budgeterat underskott vid årets 
början. En översyn av Va-taxan pågår, vilket kan komma att påverka 
årsprognosen. 

En första kostnadskalkyl för nybyggnation av vattenverk i Degerfors har 
lämnats på drygt 40 mkr. Nybyggnationen kommer att medföra att en ökning 
av Va-taxan blir nödvändig under 2019. 

Årets beslutade investeringsbudget för 2018 uppgår till 7,2 mkr för 
skattekollektivet och 7 mkr för avgiftskollektivet. För perioden har 493 tkr (7 
%) respektive 786 tkr (11 %) förbrukats av investeringsbudgeten. 

Nämnden har lämnat förslag om att föra över investeringsmedel för de projekt 
som inte färdigställdes under 2017. Det är totalt 14,3 mkr varav 2,2 mkr avser 
skattekollektivet och 12,1 mkr avser avgiftskollektivets nybyggnation av 
Degerfors vattenverk. Kommunfullmäktiges beslut om eventuell överföring av 
investeringsmedel fattas i april. 

Personalkostnaderna för januari-februari uppgår till 16,6 % av budget vilket är 
något högt i förhållande till budget. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå 
(3,82 %) i förhållande till kommunen totalt (7,45 %).  

Ärendet 

Driftskostnader 

Vinter- och barmarksunderhållet har varit intensivt de första månaderna på året 
med snöfall och halkbekämpning. Fortsätter det på samma vis kan det leda till 
kostnader över budget. 
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Servicenämnden har fått godkänt från kommunstyrelsen om den begärda 
utökningen av ytterligare en tjänst på IT-enheten. Med anledning av den ökade 
arbetsbelastningen kommer en nyrekrytering att ske under våren. 

Det är tidigt att lämna en årsprognos för övriga delar inom den 
skattefinansierade verksamheterna, men verksamheterna förväntas hålla sig 
inom tilldelad budget om inga oförutsedda kostnader uppstår.  

Vatten- och avloppsverksamheten hade vid årets början ett budgeterat 
underskott på 1 mkr vilket kommer att regleras inom resultatfonden. För att 
klara de ökade kostnaderna kommer Va-taxan att ses över under våren. 

De ökade kostnaderna inklusive kapitaltjänstkostnader för nybyggnation av 
vattenverk i Degerfors kommer att medföra en höjd taxa under 2019-2020. 
Intäkterna för anslutningsavgifter vid Västra Möckelnstranden under 2015-2016 
är periodiserade och beräknas uppgå till 280 tkr per år. 

Renhållningsverksamhetens prognos är ett nollresultat. 

Investeringar 

Årets beslutade investeringsbudget för 2017 uppgår till 7,2 mkr för 
skattekollektivet och 7 mkr för avgiftskollektivet. För perioden har 493 tkr (7 
%) respektive 786 tkr (11 %) förbrukats av investeringsbudgeten. Så här tidigt 
på året är det svårt att lämna annan prognos än att investeringsbudgeten 
kommer att förbrukas. Inom fritidsverksamheten kommer gradängerna 
(trappavsatser för ståplatser) vid Stora Valla IP åtgärdas, då genomförd 
besiktning påvisar rostiga armeringsjärn som en fara för allmänheten. 

Nämnden har lämnat förslag om att föra över investeringsmedel för de projekt 
som inte färdigställdes under 2017. Det är totalt 14,3 mkr varav 2,2 mkr avser 
skattekollektivet och 12,1 mkr avser avgiftskollektivets nybyggnation av 
Degerfors vattenverk. Kommunfullmäktiges beslut om eventuell överföring av 
investeringsmedel fattas i april. 

 

Investeringar (tkr) Budget Utfall Prognos 

Skattekollektiv 2 018 jan-feb 2 018 

Ospecificerade investeringar 150,0   150,0 

Gatubelysning 75,0   75,0 

Lekplatser 200,0   200,0 

IT-investeringar 400,0   400,0 

Fastigheter inklusive hissar 1 500,0 443,3 1 500,0 

Traktor 600,0   600,0 

Fritidsanläggningar 750,0 49,4 750,0 

Ny gatuöverbyggnad 2 000,0   2 000,0 

Högbergsgatan 1 000,0   1 000,0 

Skärblackavägen VA sanering 500,0   500,0 

Totalt 7 175,0 492,7 7 175,0 

Utredning om nytt vattenverk är klar och en första kostnadskalkyl uppgår till 
cirka 40 mkr. Just nu pågår arbetet med förfrågningsunderlag inför 
upphandling.  
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Investeringar (tkr) Budget Utfall Prognos 

Affärsverksamhet 2 018 jan-feb 2 018 

Skärblackavägen sanering VA 0,0 598,2 598,2 

Högbergsgatan I+II VA 1 000,0 0,0 1 000,0 

Ängebäck avlopp 2 800,0 40,9 2 800,0 

Pumpstation Ängebäck 700,0 0,0 700,0 

Utbyte VA-Ledningar 2 500,0 280,0 2 500,0 

Totalt 7 000,0 919,1 7 598,2 

 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna för januari-februari uppgår till 16,6 % av budget vilket är 
något högt i förhållande till budget. Inga lönefördelningar är gjorda under 
perioden. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron inom serviceförvaltningen ligger fortfarande på en låg nivå i 
förhållande till kommunen totalt. 

  Serviceförvaltningen (%)   Kommunen (%)   

  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Januari 1,47 2,43 1,13 3,0 3,82 5,55 7,03 7,04 7,55 7,45 

Februari 3,57 4,57 2,47 2,7   6,23 8,64 7,82 8,13   

Mars 1,36 3,58 3,12 2,23   5,81 8,77 7,87 7,94   

April 1,83 3,55 1,6 2,34   5,86 7,46 7,29 7,16   

Maj 0,55 1,83 1,18 0,71   4,78 6,25 7,59 7,1   

Juni 1,55 0,88 0,91 1,85   4,53 5,98 6,97 7,32   

Juli 0 0,79 1,14 1,29   5,11 5,16 4,95 4,38   

Augusti 1,89 0 1,91 0,43   5,55 5,26 6,41 6,06   

September 2,47 0,66 1,82 2,73   6,96 6,94 6,94 7,28   

Oktober 0,82 5,09 2,09 4,74   6,67 7,37 7,26 7,4   

November 2,05 2,13 1,15 5,24   7,5 7,01 7,18 7,72   

December 1,52 3,72 1,06 2,75   6,79 7,29 6,21 6,81   

Helår 1,5 2,26 1,83 2,36   5,98 7,04 7,21 7,01   

 

Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2018.    

Madelene Hedström 
Biträdande ekonomichef 
 



  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. 
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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     

 



 

  8(10)
  
 

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. 

  



 

  9(10)
  
 

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 

 

Höjning av Vatten och avlopps taxa 

Förslag till beslut 

Servicenämnden föreslår att Vatten och avloppstaxan höjs med 10,5 % från 

2018-07-01. Förslaget skickas till fullmäktige för beslut. 

 

Ärendet 

Nuvarande taxa täcker inte verksamhetens kostnader, kommande investeringar 

innebär ökade kapitaltjänstkostnader (räntor och amorteringar). 

Taxan föreslås höjas i takt med ökade kostnader. Nuvarande taxa är från 

2130701, kubikmeterpriset har inte höjts sedan 2009. 

Kapitaltjänstens utveckling   

 2019 2020 2021 2022 

Vattenverket 1 008 429 kr 1 008 429 kr 1 008 429 kr 1 008 429 kr 

  657 000 kr 641 874 kr 626 747 kr 611 621 kr 

  1 665 429 kr 1 650 302 kr 1 635 176 kr 1 620 049 kr 

Övriga 5 800 000 kr 5 700 000 kr 5 600 000 kr 5 500 000 kr 

 531 100 kr 521 000 kr 511 000 kr 501 000 kr 

  531 100 kr 521 000 kr 511 000 kr 

   531 100 kr 521 000 kr 

    531 000 kr 

 7 996 529 kr 8 402 402 kr 8 798 276 kr 9 184 049 kr 

 

10,5% Ny Taxa Nuvarande 

Grundavgift 1 330 kr 1 280 kr 

Lägenhavgift 1 330 kr 1 280 kr 
100 kbm 
vatten 1 440 kr 1 152 kr 

Summa 4 100 kr 3 712 kr 

Moms 1 025 kr 928 kr 

Summa 5 125 kr 4 640 kr 
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Kostnadsjämförelse villa 100 kbm vattenförbruknig 

Degerfors ny taxa  Karlskoga 

 5 125 kr/ år 7 176 kr/ år 

 

 

 

 

Anders Luthman 

Servicechef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Serviceförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) och val av dataskyddsombud 

Förslag till beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar till 

den nya dataskyddslagstiftningen. 

2. Erika Skyllkvist utses till dataskyddsombud för servicenämnden från 

och med 2018-05-25   

Ärendet 
Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
kommer att träda ikraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 
PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 
personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 
genom den nya dataskyddslagen. 

Dataskyddsförordningen har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig 
nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter 
inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att förordningen är direkt 
tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela 
unionen. Andra syften med att ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att 
modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det 
nya digitala samhället. 

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 
organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 
dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 
verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 
områden som man måste arbeta särskilt med. 

Vad ska man tänka på? 

Vad är en personuppgift? 
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person 
som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och 
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ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter 
även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska 
identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de 
kan kopplas till fysiska personer. 
 
Exempel på personuppgifter är adress, personnummer, kundnummer, 
registreringsnummer på fordon, lägenhetsnummer, postnummer, och 
fastighetsbeteckning. 

Vilka personuppgifter hanterar nämnden? 
Verksamheten bör inventera och dokumentera vilka personuppgifter ni 
hanterar, hur de samlas in och till vem uppgifterna lämnas ut. En bred översyn 
behöver göras för att ta reda på vilka uppgifter som hanteras inom de olika 
delarna av organisationen. 

De registrerades rättigheter 
De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att: 

 Få tillgång till sina personuppgifter 

 Få felaktiga personuppgifter rättade 

 Få sina personuppgifter raderade (”rätten att bli glömd”) 

 Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat 

beslutsfattande och profilering 

De registrerades rättigheter framgår av artikel 12-22 i dataskyddsförordningen.  
På det stora hela kommer de registrerade att ha samma rättigheter som idag 
men rättigheterna förstärks med dataskyddsförordningen. Om verksamheten 
redan idag tillmötesgår de registrerades rättigheter bör övergången till den nya 
förordningen gå relativt smidigt. Det är därför ett bra tillfälle att nu se över 
rutinerna och fundera på hur man ska hantera en begäran om rättelse från en 
registrerad. 

Med vilken rättslig grund hanteras personuppgifter? 
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas 
ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund.  

En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade. Andra rättsliga 
grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett 
avtal med den registrerade, fullgöra en rättslig förpliktelse, skydda den 
registrerades grundläggande intressen, fullgöra en uppgift av allmänt intresse, 
för myndighetsutövning, samt efter en intresseavvägning. 

De rättsliga stöd som blir aktuella för en kommun att använda sig av är med 
stöd av avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning, och allmänt intresse. I 
vissa fall är även samtycke ett stöd för att behandla personuppgifter. 
Behandlingen av personuppgifterna måste vila på någon av dessa 
grunder för att vara laglig.  

”Missbruksregeln” 
I personuppgiftslagen finns en regel som kallas missbruksregeln. Den här regeln 
försvinner när dataskyddsförordningen träder ikraft. Regeln innebar att 
personuppgifter i löpande text, s.k. ostrukturerat material, var okej så länge 
uppgifterna inte var kränkande för personen ifråga. Om denna regel har använts 
som stöd på t.ex. en hemsida måste de personuppgifterna tas bort om Ni inte 
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har någon annan rättslig grund. Vilka rättsliga grunder som finns framgår av 
artikel 6 i förordningen och för en kommun är de rättsliga grunderna: samtycke, 
avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och allmänt intresse. 

Eftersom missbruksregeln som tidigare fanns i personuppgiftslagen även var 
applicerbar vad gäller mail är det också bra att varje person inom organisationen 
ser över sin mail. Dataskyddsförordningen kommer även att omfatta mail vilket 
gör att samtyckes- och gallringsreglerna även gäller det området. Samtycke 
krävs därför för att lagra information i mailen men beror på situationen; om en 
mailkonversation behandlar ett ärende som är nödvändigt för att uppfylla 
kravet på en affärsöverenskommelse behövs inte ytterligare samtycke. När 
ärendet inte längre är aktuellt så ska gallring ske om det inte vidare behövs för 
t.ex. bokföring.  

Om ärendet behövs för t.ex. bokföring ska det inte gallras även om personen 
begärt att bli ”bortglömd” i enlighet med artikel 17 i dataskyddsförordningen, 
men information som kan tas bort ska göra. 

Krav på registerförteckning 
Dataskyddsförordningen ställer upp ett krav på att varje personuppgiftsansvarig 
ska föra ett register över behandling som utförts under dess ansvar. Det blir 
således ett register över register.  

Av artikel 30 i dataskyddsförordningen framgår vad ett sådant register ska 
innehålla. Bland annat ska det innehålla namn och kontaktuppgifter för den 
personuppgiftsansvarige, ändamålen med behandlingen, en beskrivning av 
kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter, och de 
kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas 
ut. Detta är bara exempel på de saker som ska ingå i ett sådant register. 
Registret innehåller således en registerbeskrivning över varje behandling av 

personuppgifter i organisationen vad gäller syfte och innehåll.  

Degerfors kommun kommer att använda programmet Draftit för detta vilket 
blir en registerförteckning i digital form. Där ska varje verksamhet gå in och 
svara på frågorna för varje register den har över personuppgifter. Det är viktigt 
att man svarar på varje fråga och dokumenterar noga för att uppfylla 
dataskyddsförordningens krav. 

Om verksamheten upptäcker att ni har personuppgifter som inte längre 
används ska dessa tas bort. Gallringsrutiner bör införas inom de olika områdena 
inom organisationen. 

Krav på rapportering vis personuppgiftsincident 
Om det inträffar en säkerhetsincident som rör personuppgifter, till exempel ett 
dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter, måste man 
dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. 
Man kan också behöva informera de registrerade till exempel om det finns risk 
för id-stöld eller bedrägeri. 

En sådan anmälan ska göras av den personuppgiftsansvarige. 

Vem har ansvar? 

Personuppgiftsansvarig 
Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvar. 
Personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter i sin verksamhet. 
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Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen 
med och medlen för behandlingen av personuppgifter. (3 § personuppgiftslagen och 
artikel 4 i dataskyddsförordningen) 

Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person (till exempel aktiebolag, 
stiftelse eller förening) eller den myndighet som behandlar personuppgifter i sin 
verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad de 
ska användas till. Det är alltså är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd 
som är personuppgiftsansvarig.   

I en kommun är både kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna 
personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet. 

Dataskyddsombud 
Dataskyddsombudets huvudsakliga uppgifter är: 

 Vara ett kunskapsstöd inom kommunkoncernerna gällande 

dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och 

annan tillämplig dataskyddslagstiftning.  

 Delta i arbetet med att bygga strategier för det framtida 

dataskyddsarbetet.  

 Rapportera till organisationernas ledning om dataskyddsfrågor och om 

organisationernas brister och utvecklingsbehov.  

 Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra 

utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande 

lagstiftning.  

 Övervaka den interna efterlevnaden av organisationernas strategi för 

dataskydd.  

 Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.  

 Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och 

övervaka genomförandet av den. 

 Genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning 

rörande personuppgiftslagen, dataskyddsförordningen och 

patientdatalagen, och bistå i att ta fram förändrade arbetssätt utifrån 

förändringar i lagstiftningen. 

Förvaltningen 
Förvaltningens uppgift är att, på uppdrag av nämnden (personuppgiftsansvarig) 
organisera verksamheten på sådant sätt att behandlingen av personuppgifter 
lever upp till lagstiftningens krav. Det är förvaltningen som inventerar, 
registrerar i registerförteckningen och lämnar ut uppgifter till registrerade. 

Vilka är de största skillnaderna jämfört med personuppgiftslagen? 

1. Personuppgiftsansvariga ska upprätta en registerbeskrivning för varje 

behandling av personuppgifter. 
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2. En konsekvensbedömning ska göras när det finns särskilda risker för 

den registrerade 

3. Informationsplikt gentemot de registrerade 

4. Missbruksregeln försvinner 

5. De registrerades rättigheter utökas 

6. Anmälan om personuppgiftsincident ska ske inom 72 timmar 

7. Sanktionsavgifter kan förekomma för den som bryter mot 

dataskyddsförordningen 

Maria Eriksson 
Biträdande kommunchef och kanslichef 
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§ 10 Dnr 00017-2018  

Anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) och val av dataskyddsombud 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar till den nya 
dataskyddslagstiftningen.  

Erika Skyllkvist utses till dataskyddsombud för servicenämnden från och med 
2018-05-25  

Servicenämndens arbetsutskotts beslut 
Ger IT-chefen i uppdrag att till nämnden 2018-04-05 komma och informera 
om vad GDPR innebär samt sammanställa en skrivelse som kan delges 
nämnden en vecka innan mötet 2018-05-17 där det framgår vilka anpassningar 
nämnden behöver genomföra.  

Sammanfattning av ärendet 

Den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
kommer att träda ikraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, 
PUL. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som 
behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller 
personlig integritet. I Sverige kommer EU-förordningen att konkretiseras 
genom den nya dataskyddslagen. 

Vid dagens möte informerar IT-chefen om vad GDPR kommer innebära för 
servicenämnden och hur förvaltningen förbereds inför den nya lagen. Dessa 
förberedelser har pågått en längre tid. Ett problem som är viktigt att komma 
tillrätta med är att hitta en fungerande process för när personer som avslutar sin 
anställning i kommunen tas bort som användare i kommunens datasystem. 
Ytterligare ett problem som behöver åtgärdas kopplat till detta är när namn till 
användare felstavas, vilket gör att en och samma person kan blir inlagd som 
användare flera gånger.  

Inledningsvis är det viktigt att se till att beslutsfattare och nyckelpersoner inom 
organisationen är medvetna om att personuppgiftslagen kommer att ersättas av 
dataskyddsförordningen. Det är också viktigt att nämnden är medveten om hur 
verksamheten kommer att påverkas av förordningen och identifiera de 
områden som man måste arbeta särskilt med. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2018-02-22   

SRN AU § 10 2018-03-26 
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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.          

 


