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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I 
fullmäktige finns 31 ordinarie ledamöter och 20 ersättare. Sam-
man-sättningen bestäms genom allmänna val av medborgarna i 
Degerfors kommun. Antalet mandat har minskat med 10 stycken 
jämfört med förra mandatperioden.

Mandatfördelning 2011-2014 2015-2015

Socialdemokraterna 12 10
Vänsterpartiet 20 13
Centerpartiet 2 2
Folkpartiet 1 0

Moderata samlingpartiet 3 2
Kristdemokraterna 1 1

Miljöpartiet de gröna 1 1
Sverigedemokraterna* 1 1

Summa 41 31

 *Mandatet är inte satt 2011-2014

Nämnderna
Degerfors kommun har antagit regler, reglemente, för respektive 
nämnd. Reglementet reglerar nämndernas och kommunstyrelsens 
ansvarsområde. Nämnderna skall följa de direktiv och riktlinjer 
kommunfullmäktige beslutat om. De är dessutom skyldiga att tillse 
att verksamheterna bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt 
sätt. Återrapportering ska ske till kommunfullmäktige. De frivilliga 
skolformerna bedrivs i en gemensam gymnasienämnd tillsammans 
med Karlskoga kommun. Även folkhälsonämnden, där folkhäl-
sofrågor, kost- och städverksamhet bedrivs är gemensam med 
Karlskoga kommun. Överförmyndarnämnden består av följande 
kommuner; Degerfors, Filipstad, Karlskoga, Kristinehamn och 
Storfors. Degerfors kommun ingår i en gemensam taxe- och av-
giftsnämnd med kommuner i Sydnärke där Hallsbergs kommun är 
värdkommun.
Räddningstjänsten bedrivs genom Bergslagens Räddningstjänstför-
bund där Degerfors kommuns andel är cirka 12 %.
I samband med ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i 
Örebro län har kommunens andelar i Länstrafiken sålts till Region 
Örebro län.

Kommunstyrelsens roll
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-
organ som ska leda och samordna planeringen av kommunens 
ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen leds av ett kommu-
nalråd.  

kommunens organIsatIon
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kommunstyrelsens ordförande om verksamheten 2017

Glädjande nog ökade befolkningen även 2017 för Degerfors kommun. Ökningen var 59 personer och befolkningen upp-
gick vid årsskiftet 2017/2018 till 9668 (9 609) invånare. Det var femte året i rad som kommunens befolkning ökade. Även 
arbetslösheten gick i rätt riktning. Arbetslösheten totalt minskade med 0,7 procentenheter och för gruppen ungdomar 18-
24 år var minskningen 6,8 procentenheter jämfört med december 2016.

Kommunen nådde ett positivt ekonomiskt resultat med 30 tkr. Detta trots att socialnämndens verksamhet inte kunde 
bedrivas inom budget, främst på grund av kostsamma placeringar utanför kommunen. Även kommunens kostnader för 
pensioner visade på en negativ avvikelse. Dessa underskott kunde mötas upp av positiva budgetavvikelser inom främst 
kultur- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 
För planperioden 2018-2020 ändrades förutsättningarna jämfört med när budgeten antogs i november. Både skatteunder-
lagsprognosen och pensionskostnadsprognosen visade på sämre utfall, vilket kräver anpassningar i verksamheterna för att 
klara kommunfullmäktiges långsiktiga mål om att resultatet ska uppgå till minst 1 % av nettokostnader och skatteintäkter. 
För att klara kommunens ekonomi på sikt måste nettokostnadsökningen dämpas och/eller intäkterna öka. 

Under året antogs en ny strategisk inriktning och en ny styrmodell för kommunen. Den strategiska inriktningen tar sin 
utgångspunkt i ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Som huvudmål antogs områdena attraktivitet, kvalitet i verk-
samheten och integration. Ett stort antal mål inom dessa områden fastställdes och arbetet inleddes med att ta fram olika 
indikatorer, som gör det möjligt att mäta måluppfyllelsen.

Den kommunala bolagskoncernen har flera år i rad visat historiskt höga resultat och även 2017 uppnåddes ett mycket högt 
resultat efter bokslutsdispositioner på drygt 18 mkr. Koncernens soliditet ökade och de långfristiga skulderna minskade. 
En låg vakansgrad på bostäder inom Degerforsbyggen AB:s indikerade att det råder bostadsbrist i kommunen. För första 
gången på många år togs därför alternativa lägen fram för nyproduktion av hyresbostäder. Efter en intresseundersökning 
togs beslutet att bygga 10 marknära hyreslägenheter i strandnära läge. Bygget påbörjades 2017 och samtliga lägenheter 
bokades för uthyrning med inflyttning hösten 2018

Degerfors Energi AB:s nya fjärrvärmeanläggning fungerade väl.  Fjärrvärmenätet i centrum innebar i daglig drift en helt 
fossilfri fjärrvärmeproduktion, det nya flisbränslet innebar lägre kostnader, rökgaskondensering ökade effektiviteten i 
anläggningen ytterligare och med tidigare pannor för briketter respektive pellets samt reservkraft i form av en nyinstallerad 
oljepanna gavs en stor flexibilitet, trygghet och säkerhet för fjärrvärmekunderna. Dessutom kopplades under året centrum-
nätet ihop med det norra fjärrvärmenätet, vilket innebar att oljedriften i norr kopplades bort.

Ytterligare viktiga händelser i kommunen under året var bland annat: 
             
• Fortsatt upprustning av järnvägsstationen, bland annat genom nytt tak för cykelparkering och låst bilparkering.
• Arbete med en ny hemsida pågick under året och hemsidan lanserades i januari 2018. 
• Under året genomfördes många företagsbesök av ledande politiker/tjänstemän. Årets Företagarkalas var mycket  
 välbesökt. 
• En ny näridrottsplats/multisportarena färdigställdes på Stora Vallaskolan. 
• Konstgräset byttes i Stora Halla. Den ”gamla” konstgräsmattan användes till att anlägga en ny konstgräsplan bak 
 om Stora Vallahallen. 
• Dränering av Stora Valla IP:s B-plan och andra arenaåtgärder genomfördes.
• Andelen elever som blev behöriga till nationellt program på gymnasieskolan, ett övergripande kommunfullmäkti 
 gemål, ökade till 88 %.
• Gymnasienämnden för Karlskoga/Degerfors beslutade 2016 att placera byggprogrammet till Degerfors. Program 
 met kom igång hösten 2017 och fungerade mycket bra. 
• Beslut att bygga ett nytt tillagningskök med placering i Karlskoga kommun till nytta för båda kommunerna.
• Utbyggnaden av kommunalt vatten/avlopp samt fiber efter Västra Möckelnstranden och detaljplaneändringar  
 möjliggör utbyggnad för permanentboende på befintliga tomter och ger möjlighet till nybyggnation på nya tomter  
 i strandnära och attraktiva lägen. 
• Utbyggnad av vattenförsörjning till Karlskoga lasarett och ömsesidigt säkerställande av reservvatten mellan 
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 kommunerna.
• Arbetet med toppbeläggningar och reparationer på gator och gång/cykelvägar fortsatte, satsningar gjordes på   
 lekparker och åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid Stora Vallaskolan slutfördes.
• Fiberutbyggnaden till bostäder och företag fortskred med påtagligt högt intresse för anslutning. 
• Flera laddstationer för elbilar uppfördes.
• Solceller monterades på Nämndhusets tak i samband med takbyte.
• Brofest i Åtorp med anledning av att bron fyllde 200 år.
• Fortsatt konstruktiv dialog med utvecklingsgrupperna i Svartå och Åtorp med fortsatta åtgärder i syfte att utveckla  
 verksamheterna på dessa orter.
• Beslut om heltidsprojekt.
• Dessutom togs beslut om att ensamkommande i pågående asylprocess får slutföra sina gymnasiestudier i Deger- 
 fors även efter fyllda 18 år. 
• LSS-boende på Gärdesvägen.
• Marknadsföringsavtal slöts mellan kommunen och Degerfors IF samt kommunen och Degerfors Volleybollklubb  
 Orion.

Degerfors kommun står inför ett antal framtida utmaningar som exempelvis:

• Att säkerställa en fortsatt positiv befolkningsutveckling genom att behålla invånare och attrahera nya att flytta till  
 vår kommun.
• Att ha koll på demografin för att säkerställa tillgång på äldreboenden och förskoleavdelningar.
• Att planera och säkra tillgången på bostäder.
• Att bedriva ett framåtsyftande och väl fungerande integrationsarbete.
• Att säkra kompetensförsörjning av personal.
• Att genom analys och åtgärder få ner sjukfrånvaron bland våra anställda.
• Att säkra distributionen av dricksvatten av god kvalitet till våra tre tätorter. Det kräver stora framtida investeringar,  
 bland annat nytt vattenverk vid Degernäs samt åtgärder för att säkra vattentillgången till Svartå.
• Att säkerställa tillgången av idrottshallar för match och träning för flera lagidrotter.
• Att långsiktigt klara en ekonomi i balans. Nu kända skatteprognoser åren framåt påvisar stora tapp i de generella  
 statsbidragen för vår och många andra kommuner jämfört med kostnadsutvecklingen och beräknade skatteintäk 
 ter. Statens kortsiktiga och tillfälliga lösningar/tillskott av specialdestinerade medel bör i högre grad ersättas med  
 förbättrade och värdesäkrade generella statsbidrag till kommunsektorn.

Tack för det gångna året!

Peter Pedersen
Kommunstyrelsens ordförande
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omvärldsanalys¹ 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar 
fram skatteunderlagsprognoser vid ett flertal 
tillfällen under året. Jämfört med den prognos 
som lämnades i december 2017 innebär den 
senaste prognosen som presenterades i mitten 
av februari 2017 en nedrevidering skatteunder-
lagets ökningstakt. Anledningen är att 2017 års 
lönesumma överskattades och en nedrevidering 
skett av löneökningstakten. 

Högkonjunkturen väntas bestå 2019 ut samti-
digt som en fortsatt stark sysselsättningsutveck-
ling.

SKL bedömer även ökningstakten av BNP till 3 
% per år. Under 2019 väntas en försvagning av 
den inhemska efterfrågan men detta möts upp 
av en bättre utveckling i omvärlden som gynnar 
svensk export.

Antalet arbetade timmar bedöms inte öka under 
2019 vilket innebär en uppbromsning av skatte-
underlagstillväxten.

Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge 
väntas en dämpad löneutveckling. Detta med-
för även att det inhemska inflationstrycket blir 
svagt.

SKL:s beräkningar tyder på att den långa kon-
junkturuppgången i svensk ekonomi kommer 
att brytas nästa år, det vill säga under 2019. 

befolknIng, arbetsmarknad och 
närIngslIv
Kommunen ökade sin befolkning med 59 
personer under 2017. Vid årsskiftet 2017/2018 
uppgick den till 9 668 (9 609) invånare. Antalet 
inflyttade under 2016 var 469 (668) och antalet 
utflyttade var 442 (543). Nettoinflyttningen var 
därmed +27 (+125) personer. Invandringsöver-
skottet uppgick till +63 (+102) personer. Under 
2017 avled 132 (137) personer och 91 (74) 
föddes, vilket ger ett födelsenetto på- 41 (-63) 
personer. 

¹Omvärldsanalysen är till största del hämtad från Budgetför-
utsättningar 2018-2020 cirkulär från SKL 2017-02-16.

Invånarantal 2010-2017

Flyttnetto 2010-2017

Födelsenetto 2010-2017

Arbetslöshet
Totalt har den totala arbetslösheten minskat med -0,7 
procentenheter jämfört med december 2016. 
Den totala nivån för Degerfors kommun ligger högre 
än snittet för Örebro län. Nivån är densamma som för 
Karlskoga kommun. Jämfört med kommunerna i Östra 
Värmland är arbetslösheten i både Degerfors och Karl-
skoga kommuner lägre.

Gruppen ”ungdomar 18-24 år” har minskat med 6,8 
procentenheter jämfört med december 2016. Vad gäller 
andelen ungdomar 18-24 år ligger Degerfors kommun 
något lägre än snittet i Örebro län och lägre än Karlskoga 
kommun. Jämfört med kommunerna i Östra Värmland 
är arbetslösheten i gruppen ungdomar 18-24 år lägre i 
Degerfors. 
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Andelen arbetslösa som är utrikes födda ligger på en  
markant högre nivå än både Örebro lön och Karl-
skoga. Inom denna kategori är nivån högre Jämfört 
med kommunerna i Östra Värmland är denna nivå 
dock lägre.
Andel av den registrerade arbetskraften,  
december månad

% Arbetslösa, 
totalt

Ungdomar Utrikes födda

2015 9,7 20,9 34,3

2016 9,4 17,2 35,2

2017 8,7 10,5 36,3

Förändring, % 
2016-2017

-7,5 -39,0 +3,1 %

Näringsliv 
Under året har konjunkturen och orderingången för 
den i kommunen så viktiga tillverkningsindustrin 
visat på historisk höga siffror. Det främsta hindret 
för ökad produktion uppges vara brist på kompetens 
och därmed maskin- och anläggningskapacitet. Även 
bygg- och anläggningsföretagen visar starka omsätt-
ningssiffror. 

Vakanserna inom Degerfors industrihus fortsätter 
att minska och ligger vid årsskiftet runt 1 800 kvm. 
Största delen, omkring 1 300 kvm, återfinns på 
Kranvägen. De företag som finns där visar på en 
kraftig expansion vilket, på sikt, kommer att medföra 
en ökad uthyrning. Bland annat har ett företag från 
Karlskoga gjort en stor maskininvestering som kom-
mer att förläggas till dessa lokaler. 

När det gäller affärslokalerna i centralorten är 
utvecklingen inte lika positiv. Vid årsskiftet var fem 
lokaler outhyrda längs Medborgargatan. Kommunen 
och Degerfors Industrihus för samtal med Coop 
Värmland och fastighetsägaren angående framtida 
planer för affärsfastigheten med tillhörande kontors-
del.

Arbetet vid järnvägsstationen är nu slutfört. Den 
sista etappen bestod i att färdigställa den inhägnade, 
avgiftsbelagda parkeringen med laddstation och tak 
över cykelparkeringen. 
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övergrIpande mål
Kommunfullmäktigen har med utgångspunkt i visio-
nen ”En lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor” 
beslutat om den strategiska inriktningen som beskriver 
vilka målområden som ska utvecklas och förbättras i 
kommunkoncernen. Av samtliga målområden så prio-
riteras tre målområden mer än andra:
• Degerfors måste bryta den negativa   
 befolkningstrenden.
• Alla elever ska ha behörighet att kunna söka  
 vidare till ett nationellt program på  
 gymnasiet.
• Alla större beslut, som kommunfullmäktige  
 fattar under mandatperioden ska vara   
 utformade så att de två ovan prioriterade   
 målen för perioden beaktas. Dessa, och  
 andra mål, ska förverkligas samtidigt som   
 kommunens ekonomi ska vara i balans.

Under 2017 har den strategiska inriktningen reviderats 
och en modell för uppföljning av kommunfullmäk-
tiges mål har arbetats fram. Syftet har varit att få en 
tydligare uppföljning från 2018.

Att vända befolkningstrenden
Sedan några år tillbaka har befolkningstrenden vänt 
uppåt i kommunen. Under året har antalet kommun-
invånare ökat med totalt 59 personer. Flyktingmottag-
ningen 2017 bidrog även delvis till kommunens positi-
va befolkningsutveckling. Genom ett bra mottagande 
kommer fler att stanna kvar i kommunen och bidra till 
dess utveckling.

Näringslivet växer och diversifieras
Kommunkoncernens huvudsakliga uppgift i tillväxt-
frågor är att ge goda förutsättningar för näringslivet 
att utvecklas, differentieras och expandera. Viktigt är 
att stimulera innovationer och entreprenörskap, jobba 
för nya etableringar samt verka för att befintliga före-
tag utvecklas och stannar kvar. 
Antal nya företag i kommunen per 1000 invånare har 
ökat från 4,0 (2016) till 4,4 (2017) enligt mätning från 
Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. Degerfors lig-
ger något under medel i förhållande till riket.

ökande befolknIng I bra boendemIljö
Degerfors utveckling är beroende av dess invånare. 
En växande befolkning innebär möjlighet till fortsatt 
utveckling och tryggad framtid. Goda kommunikatio-
ner, bra infrastruktur, god tillgång

till bra bostäder, bra markberedskap och en attraktiv 
stadsmiljö lockar allt fler att bosätta sig i Degerfors.

Under året har arbetet med trafiksituationen vid 
Stora Vallaskolan slutförts. Gräsytor har haft en fin 
standard och målet har uppnåtts vad gäller snöröj-
ning och halkbekämpning. På våra vägar har vi god 
belysningsstandard men fortsatt eftersatt underhåll. 
Degerfors kommun står inför en utmaning när det 
gäller att öka befolkningstillväxten ytterligare på 
grund av bostadsbrist. En nybyggnation har påbör-
jats vid Kanadaskogen och 10 lägenheter kommer bli 
klara för inflyttning under 2018. 

goda lIvsvIllkor genom hela lIvet
I detta mål ligger bland annat det prioriterade målet 
att alla elever ska ha behörighet att kunna söka vidare 
till ett nationellt program på gymnasiet. Måluppfyl-
lelsen vad gäller behörigheten till nationellt program 
på gymnasiet ökade under 2017 och stannade på en 
mycket hög nivå 86,5 % (83,3 %). Måluppfyllelsen 
vad gäller minst godkänt i alla ämnen sjönk dock.
Skolan är grunden för Degerfors framtida kompe-
tensförsörjning, för hela samhällets utveckling och 
inte minst för enskilda individers möjlighet till ett bra 
liv. Barn och unga ska få en gedigen grundutbildning 
som lockar till kunskapsfördjupning, fritt från könst-
raditionellt tänkande. 

Genom arbetet i Degerforsmodellen stärks sam-
verkan mellan kommunens olika verksamheter som 
berör barn och ungdomar. Degerforsmodellen har 
utvecklats ytterligare under året. De tidigare arbets-
sätten i samverkan med förskola och skola; IOR 
och Pinocchio har kompletterats med SIG (Social 
insatsgrupp) där grundskolans år 7-9, gymnasiesko-
lan och polisen samverkar med IFOs barn och ung-
domsgrupp. En försöksverksamhet har startat som 
finansieras genom den sociala investeringsfonden. 
Socialtjänsten genomför ett aktivt arbete för att stöd-
ja utsatta barns skolgång. Inom verksamheten för en-
samkommande barn sker ett aktivt arbete i samarbete 
med gymnasieskolan som syftar till att ungdomarna 
kan få ett slutbetyg från gymnasiet.

Det finns flera skäl till ställningstagandet att kun-
skapslyft för barn och unga är ett avgörande ut-
vecklingsområde. Det är ett område där vi i dag inte 
har den nivå och utveckling som säkerställer en god 
framtid för människor i vår kommun. Utbildning och 
kunskap är en viktig bakomliggande
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faktor för att nå en bättre folkhälsa. Det finns också 
en koppling mellan kunskap och demokrati.

Ungdomsverksamheterna ska utvecklas i samarbete 
med ungdomarna själva. Föreningsverksamheterna är 
en förutsättning för ett välmående samhälle och ska 
stöttas. Föreningarnas nolltaxor vid hyra av fastställ-
da lokaler har legat fast under året. 

En genomlysning av hemtjänsten har genomförts 
och de två huvudsakliga slutsatserna är avsaknad av 
ekonomistyrning och verktyg för att kunna planera 
och styra insatserna inom verksamheten. 
Andelen hemtjänsttagare som är mycket nöjda ligger 
fortsatt på en hög nivå, 96 % (97 %).

ett jämställt degerfors med  
berIkande mångfald
Jämställdhet och mångfald är en grundläggande 
rättighet och en strategisk fråga för Degerfors kom-
mun. Jämställdhet och mångfald är en självklar del av 
kommunens personalpolitik och en kvalitetsfråga då 
det gäller kommunens tjänster.

Med jämställdhet och mångfald menar vi:
• Alla människor har lika värde oavsett, kön,  
 könsöverskridande identitet eller uttryck,  
 etnisk tillhörighet, religion eller annan tros  
 uppfattning, funktionshinder, sexuell lägg- 
 ning eller ålder.
• En jämn fördelning av makt och inflytande  
 för kvinnor och män.
• Främja att alla individer har samma möjlig  
 heter, rättigheter och skyldigheter inom alla  
 väsentliga områden i livet.

Möjlighet till självständighet för försörjningsstödsta-
gare är ett nedbrutet mål under Ett jämställt De-
gerfors med berikande mångfald. Särskilda insatser 
ska erbjudas gruppen ungdomar 18-25 år som varit 
aktuella för försörjningsstöd mer än ett år och som 
har psykisk ohälsa. 
Andelen ungdomar som inte hade återaktualiserats 
för försörjningsstöd 2016 var 91 %, motsvarande 
uppgift för 2017 saknas.

Invånare som någon gång under året har fått ekono-
miskt bistånd har minskat från 7,2 % 2016 till 6,7 % 
2017. Degerfors ligger strax över medel jämfört med 
riket (KKiK)

Degerfors kommun har sedan många år en jämställd 
snöröjning. I första hand plogas gång- cykelvägar i 
anslutning till skolor samt skolgårdar.

Sandning utförs vid behov efter avslutad snöröjning 
med prioritet på gång- cykelvägar, skolgårdar, parke-
ringar och gångytor i centrum. Målet har uppnåtts 
vad gäller snöröjning och halkbekämpning. Ett annat 
nedbrutet mål är att en god belysningsstandard ska 
upprätthållas med hänsyn till bland annat personlig 
säkerhet och även det målet är uppnått.

stImulerande frItId och god  
folkhälsa
En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid 
bidrar till god folkhälsa. Kommunkoncernen har ett 
ansvar för att skapa goda förutsättningar och att ge 
möjligheter till detta.

Målen för stimulerande fritid och god folkhälsa ska 
uppnås bland annat genom kontinuerlig kontroll, 
utbyte och förnyelse av lekutrustning på lekplatser. 
Under året har åtgärder efter utförd besiktning gjorts 
på lekplatserna.

ett aktIvt och rIkt kulturlIv
Degerfors ska bedriva en aktivt och rikt kulturliv, 
med kreativa mötesplatser och upplevelser som 
berör. Kultur betyder mycket för en kommuns 
dragningskraft och möjlighet att utvecklas. Därför 
behöver samspelet mellan kultur och andra samhälls-
områden fördjupas. Kulturen är en viktig del i det 
långsiktiga folkhälsoarbetet. Kulturell kompetens ska 
tas tillvara i den konkreta samhällsplaneringen.

god tIllgänglIghet
Den fysiska miljön, med allmänna lokaler, gaturum 
och trafik samt den kommunala servicen ska vara 
välkomnande samt anpassas till kommuninvånares 
behov i alla åldrar. God tillgänglighet innebär också 
anpassade öppettider, snabba svarstider, e-tjänster 
samt insyn i beslut och verksamheter. Kommunala 
handlingar inför möten i demokratiska organ ska 
finnas lättillgängliga på nätet, precis som protokoll 
från dessa sammanträden. God tillgänglighet handlar 
dessutom om goda kunskaper och gott bemötande 
hos medarbetare.

När det gäller tillgängligheten för E-post har kom-
munen ökat från 85 % 2016 till 94 % 2017. Även 
tillgängligheten via telefon har ökat till 48 % 2017 
(43 %) och bemötandet har ökat till 71 % (57 %) 
men det resultatet är fortfarande alldeles för låga i 
förhållande till riket (KKiK).
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E-faktura erbjuds till både renhållnings- och VA 
abonnenter och arbetet med E-faktura för kommu-
nens verksamheter har initierats. Inom socialförvalt-
ningen har utvecklingen av E-tjänster fortsatt under 
året och inom ramen för Degerforsmodellen finns en 
E-tjänst för föräldrastöd – Föräldraguiden.

Handlingar ska färdigställas och skickas ut/vara 
tillgänglig på lämpligt sätt i god tid inför sammanträ-
den så att de förtroendevalda har tillräckligt med tid 
att sätta sig in i ärendena. I allt väsentligt har målet 
klarats, både vad gäller utskick till kommunfullmäk-
tige och kommunstyrelsen. Extra utskick har dock 
gjorts med anledning av att handläggare inte fått sina 
handlingar färdiga till utsatt stoppdatum. 

en god mIljö
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
Utgångspunkten för arbetet är den miljöpåverkan 
som naturen tål och anger det tillstånd för den lokala 
miljön som miljöarbetet ska sikta mot.

Ett nedbrutet mål är att det ska levereras ett vatten 
med hög kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning. 
Målet är att med god leveranssäkerhet förse kommu-
nens abonnenter med vatten av god kvalitet, samt 
att avloppsvattnet tas om hand på ett miljöriktigt 
sätt och enligt gällande direktiv och lagar. Målet är 
att omhänderta avlopp och dagvatten på ett sätt som 
uppfyller lagens krav på säkerhet och miljö.
 
Målet ska uppnås genom en fortsatt VA-sanering, 
utbyggnad av ledningsnätet och förnyelse av våra 
vatten- och avloppsreningsverk samt pumpstationer. 
Uppföljning ska ske bland annat genom rapporte-
ring av mängd nickel och krom i avloppsslammet. 
Målnivån ska vara tjänligt utan anmärkning i samtliga 
mätningar. Kromvärdena håller sig inom målet med-
an nickelhalten ligger strax över. Företag som visat 
spår på metaller i avloppsvattnet har informerats om 
att inga metaller får tillföras i avloppsvatten.

Ytterligare ett nedbrutet mål är att en bra renhåll-
ning 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 för-
packningar.  Målen ska uppnås genom avfallsplaner 
och renhållningsordning, aktiv

information, god tillgänglighet på återvinnings-
centralen. Servicenämnden ska medverka till att 
fastighetsbolag och FTI (samarbetsorganisationen 
Förpacknings- och Tidningsinsamling) utvecklar fast-
ighetsnära källsortering. Uppföljning ska ske genom 
kundenkät till renhållningskunderna där målet ska 
vara minst 80 % kundnöjdhet. 
Ingen kundenkät har genomförts under 2017.

ekonomI I balans
Kommunens ekonomi ska vara i balans. En långsik-
tig planering och ansvarsfull hushållning ger möjlig-
het till offensiva satsningar i en stark ekonomi och 
goda förutsättningar att klara lågkonjunktur. Det är 
viktigt att ha balans mellan kostnader och intäkter på 
såväl lång som kort sikt. 

Ett nedbrutet mål är att den outhyrda lokalytan ska 
minska varje år. Inga outhyrda lokaler har under året 
tillkommit och målet bedöms där-med vara uppnått.

Positivt resultat
Ett positivt resultat över åren ger stabilitet i verksam-
heterna och möjlighet att hantera oförutsägbarheter 
och konjunkturmässiga svängningar. En förutsätt-
ning för detta är säkra prognoser och en stark bud-
getdisciplin i hela organisationen.
Den långsiktiga målsättningen är att resultatet skall 
uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag under planperioden vilket inte uppnås för 
2017.

Ansvarsfull investeringsnivå
Varje beslut om en investering ska kopplas till de 
driftkostnader som investeringen medför i framti-
den. De löpande investeringarna skall understiga 
avskrivningarna. Större strategiska investeringar kan 
finansieras via lån. Den totala investeringsvolymen 
skall anpassas så nyupplåning minimeras.  Kommun-
fullmäktiges investeringsmål är en maximal investe-
ringsnivå på 120 mkr för mandatperioden.

Årets investeringsnivå uppgick till 22,2 mkr vilket 
understiger avskrivningarna. Under året har en större 
strategisk investering färdigställts, trafiksituationen 
och utemiljön vid Stora Vallaskolan.

Ansvar för pensionsskulden
Kommunen har ingen specifik pensionsmedelsför-
valtning. Kommunen har inte heller gjort så kallade 
förtida inlösen av äldre pensionsförpliktelser. Detta 
innebär att varje verksamhetsår framöver måste 
finansiera de ökade kostnaderna för pensioner.
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effektIv organIsatIon
Kommunkoncernens verksamhet består huvud-
sakligen av tjänsteproduktion. Det betyder att alla 
medarbetares kompetens och insatser i arbetet är en 
avgörande framgångsfaktor för Degerfors utveck-
ling. För att utveckla en effektiv organisation krävs 
att uppdrag, ansvar och befogenheter är tydliga 
och kommunicerade. En effektiv organisation är 
en förutsättning för att kommuninvånarnas pengar, 
kommunalskatten, ska användas på bästa sätt.

Ingen uppföljning finns direkt kopplade till detta 
mål. Enligt kommunallagen ska organisationen vara 
effektiv och ligger naturligt med i det dagliga arbe-
tet och framför allt vid personalförändringar görs 
en bedömning om tjänsten ska återbesättas och till 
vilken grad.

delaktIga och engagerade  
kommunInvånare
Kommunkoncernen ska ha en snabb handläggning 
av medborgarförslag och alla förslag ska behandlas 
respektfullt. Välinformerade och delaktiga invånare 
är Degerfors bästa ambassadörer. 

Degerfors kommuns valdeltagande var högt vid 2014 
års riksdagsval (84,1 %, ca 1 % mer är snittet för 
riket). Kommunen kan bli bättre på att låta sina med-
borgare delta i kommunens utveckling för att öka 
delaktighetsindex som 2016 låg på 35 poäng av 100 
möjliga. Under hösten lanserades en ny webbsida för 
kommunen och ambitionen är att öka webbinforma-
tionen till allmänheten.
 
samverkan
Kommunkoncernen ska verka för samverkan som 
är utvecklande och god för inblandade parter. Sådan 
samverkan främjar kommunens utveckling, möjlig-
gör en ökad kvalitet och ett effektivare arbetssätt. 
Samverkan ska ske såväl internt, inom kommunens 
förvaltningsorganisation och mellan tjänstemän och 
politiker som externt med andra kommuner och 
organisationer.

kompetensförsörjnIng
Våra kommuninvånare ska mötas av kompe-tenta 
medarbetare som är stolta över sitt yrke och det 
arbete vi utför. Med rätt kompetens kan kommunen 
erbjuda kommuninvånarna kvalitativa tjänster med 
en god och effektiv service som överträffar förvänt-
ningarna. Med rätt kompetens skapas förutsättningar 
för utveckling i organisationen på både lång och kort 
sikt. För att attrahera arbets-

kraft är faktorer som en trygg anställning, en rättvis 
lön, meningsfulla arbetsuppgifter, bra ledarskap, möj-
lighet att påverka sin arbetssituation, rimlig arbetsbe-
lastning och möjlighet till utveckling av betydelse. 

Kommunen ska ta tillvara på de anställdas erfaren-
heter och kunskaper. Kommunens medarbetare 
förväntas delta i utvecklingsarbete där strävan efter 
största möjliga medborgarnytta och effektivt arbets-
sätt är i fokus.

effektIva arbetsmetoder
Arbetsgivaren ska utveckla arbetssätt för effektiva 
tjänster med hög kvalitet och största möjliga med-
borgarnytta genom att systematiskt planera, utföra, 
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Ge-
nom processinriktning, kvalitetssäkring och helhets-
syn ska kommunen skapa mervärde för invånarna

socIal InvesterIngsfond
Under 2013 fattade kommunfullmäktige beslut att 
inrätta en social investeringsfond och att öronmärka 
3,0 mkr för ändamålet. I samband med årsredovis-
ning under våren 2014 avsattes ytterligare 3,0 mkr. 
Sammanlagt har fullmäktige fattat beslut om att 
sätta av 6,0 mkr i den sociala investeringsfonden. De 
avsatta medlen för sociala investeringar ska användas 
för arbete med förebyggande och tidiga insatser. An-
sökningarna ska syfta till att motverka utanförskap i 
samhället och sikta mot ett gott liv för de personer 
som insatsen avser. Med det menas att motverka 
risker att personer hamnar i arbetslöshet, missbruk, 
kriminalitet, eller sjukdom. 

Ansökan kan enbart göras av nämnder inom Deger-
fors kommun. Samverkan över nämndgränserna är 
önskvärt och det är även önskvärt med samverkan 
med de gemensamma nämnder kommunen har.  
Samverkan med övriga aktörer kan också ske. Det 
gäller exempelvis kommunala bolag såsom  
landstinget/region/kommun, arbetsförmedling, 
försäkringskassan, föreningar, organisationer eller 
företag. 

Varje projekt ska följas kontinuerligt. För att bättre 
säkerställa ett lärande i utvecklingsarbetet ska varje 
ansökan beskriva hur uppföljningen ska gå till. Det 
ska finnas en plan för hur resultatet ska följas upp 
och redovisas, utvärderas och analyseras. Erfarenhet-
er och slutsatser ska sammanställas i en slutrapport 
som ska möjliggöra spridning av resultaten och 
generellt genomförande. 



13

Kommunens sociala investeringsfond har fortsatt bi-
dragit till arbetsmarknadsprojektet Vägen vidare som 
på ett framgångsrikt sätt hjälpt framförallt nyanlän-
da närmare arbetsmarknaden. Projektet förlängdes 
till att bedrivas under hela 2016 och kommer från 
2017 gå över till ordinarie verksamhet. Den särskil-
da undervisningsgruppen som bedrevs som social 
investeringsfond under två år övergick till ordinarie 
verksamhet från 2016. 
I januari 2016 beviljade kommunstyrelsen ett tredje 
projekt, Social insatsgrupp, som kommer bedrivas 
under 2016-2017. Det beslutades även senare att pro-
jektet social insatsgrupp fick disponera de återståen-
de medlen om 297 tkr. 

Social investeringsfond 
(tkr)

2017

Avsatt belopp 2013 och 2014 6 000

Vägen vidare

Beviljat belopp 2 300 -2 300

Redovisat 2013 -96

Redovisat 2014 -948

Redovisat 2015 -306

Redovisat 2016 -869

Återstår Vägen vidare 81

Särskild undervisningsgrupp

Beviljat belopp 2 600  -2 884

Social insatsgrupp

Beviljat belopp 600 -897

Redovisat 2016 -377

Beviljat 2017 297

Redovisat 2017 -216

Återstår Social insatsgrupp 304

Till förfogande återstående 
medel 0

sammanfattande fInansIell analys
Resultat – kapacitet
Degerfors kommun redovisar ett resultat om +/- 0 
mkr (5,6 mkr). Resultatet innebär en negativ budget-
avvikelse om -5,6 mkr (1,3 mkr). Jämfört med 2016 
är resultatet 5,6 mkr sämre. Kommunens justerade 
resultat för 2017 uppgår till 0,2 mkr. I det justerade 
resultatet har hänsyn tagits till ”ianspråktagande” ur 
den sociala investeringsfonden med 0,2 mkr avseen-
de projektet social insatsgrupp.
 
Nettoinvesteringarna uppgår till 22,2 mkr vilket är 
2,1 mkr lägre än nivån för 2016. Investeringsnivån 
för 2016 underskrider avskrivningarna med cirka 3,7 
mkr. Amortering av anläggningslån har under 2017 
skett med 10,1 mkr. Under 2016 amorterades 22,1 

mkr. Skulden till kreditinstituten uppgår nu till ca 
164,3 mkr vilket ska jämföras med 196,5 mkr 2015. 
Soliditeten är oförändrad jämfört med 2016 och upp-
går till 17,1 %. Målet om att soliditeten ska uppgå till 
minst 30 % 2018 kommer förmodligen inte uppnås. 

Ekonomisk information och uppföljning lämnas re-
gelbundet på sammanträden med kommunstyrelsen. 
Under årets första månader är information av enklare 
slag. 

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ 
budgetavvikelse om -5,7 mkr. I den prognos som 
lämnades i samband med delårsrapporten prognosti-
serade nämnderna en sammantagen negativ avvikelse 
om -5,0 mkr (exklusive projekt inom den sociala 
investeringsfonden). Skillnaden förefaller inte så stor 
men det är stor variation inom nämnderna.
 
I uppföljningen per sista november uppgick nämn-
dernas prognostiserade avvikelser till sammantaget 
-2,1 mkr. Sammantaget är bedömningen att kom-
munstyrelsen och nämndernas arbete med prognoser 
behöver förbättras. 

Kommunen i siffror 2015 2016 2017

Bruttoomsättning, tkr -641 327 -702 590 -732 997

Balansomslutning, tkr 449 993 480 945 481 876

Investeringsvolym, tkr -40 261 -24 266 -22 211

Risk – kontroll
Kassalikviditeten uppgick på balansdagen till 33,1 
% (24,2 %). Detta är en ökning jämfört med 2016. I 
måttet balanslikviditet tas även hänsyn till de kort-
fristiga fordringarna och detta mått uppgår till 58,8 
% (59,9 %). En betydande del av den höga nivån på 
likvida medel förklaras av att drygt 20 mkr ej förbru-
kats av investeringsbudget.

Kommunens pensionsförpliktelser är omfattan-
de. Om kommunens ansvarsförbindelse avseende 
pensioner skulle redovisas i balansräkningen skulle 
det innebära en negativ soliditet och ett negativt eget 
kapital om ca -141 mkr. 

Degerfors kommun har borgensåtaganden på 376,4 
mkr (379,7 mkr) eller ca 38,9 tkr (39,5) tkr/invånare. 
Degerforsbolagen och Degerforsbyggen har gjort 
nyupplåning om 5,0 mkr respektive 7,5 mkr. Deger-
fors Industrihus har amorterat 9 mkr och Degerfors 
Energi har amorterat 6,7 mkr. Kommunens bolag 
har med andra ord sammantaget minskat sin skulder 
under 2017 med 3,2 mkr.
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Finansiella nyckeltal, 
kommunen 2015 2016 2017
Resultat och kapacitet

Nettokostnadsandel inkl. 
finansnetto, %

99,8% 99,0% 100,0%

Årets resultat, tkr 759 5 569 30

Årets resultat/skatter och 
statsbidrag %

0,2% 1,0% 0,0%

Självfinansieringsgrad av 
investeringar, %

65 % 132 % 117 %

Soliditet 28,3% 27,1% 27,1 %

Risk och kontroll

Kassalikviditet 29,0% 24,2% 33,1%

Finansiella nettotillgångar -218 375 -210 200 -206 782

Borgensåtagande 387 009 379 658 376 425

Budgetavvikelse -1 564 +1 258 -5 616

Balanskrav uppfyllt Ja Ja Ja

sammanfattande fInansIell analys, 
koncernen
Koncernen Degerfors kommun omsätter cirka 
799 mkr (763 mkr) kostnadssidan och redovisar ett 
positivt resultat på 18,4 mkr (21,4 mkr). Det höga re-
sultatet förklaras enkelt av att Degerfors Energi samt 
Degerforsbyggen redovisar bra resultat för 2017.

Det sammanställda resultatet uppvisar i år ett positivt 
resultat på 18,4 mkr (21,4 mkr). Jämfört med förra 
året är det en försämring och resultatförsämringen 
går att härleda till kommunens nollresultat för 2017. 
Förra året redovisade kommunen ett positivt resultat 
om 5,7 mkr.

Investeringarna (materiella anläggningstillgångar) 
i koncernen uppgick till 57,7 mkr (80,3 mkr) varav 
kommunens andel är ca 22,2 mkr (24,3 mkr). 

Koncernens soliditet har ökat med drygt 1,5 procent-
enhet till 22 % jämfört med föregående år.
Koncernens samlade externa långfristiga låneskuld 
uppgår till 537 mkr (540 mkr). Under 2017 har de 
långfristiga skulderna netto minskat med 3,1 mkr. 

Koncernens skuld till kreditinstitut har under 2017 
minskat med 13,3 mkr och uppgår till 538,6 mkr vid 
utgången av 2017.

Såväl kommunens som bolagens likvida medel är på 
balansdagen på en tillfredsställande nivå. Koncernens 
balanslikviditet har ökat från 75 % till 81 %.

Sammanställd redovisning 
(mkr)

2015 2016 2017

Bruttoomsättning -716 -763 -799

Balansomslutning 910 954 972

Investeringsvolym 96 80 58

Finansiella nyckeltal (mkr) 2015 2016 2017

Resultat och kapacitet

Årets resultat (tkr) 8 21,4 18,4

Soliditet (%) 18,3 19,4 20,1

Risk och kontroll

Balanslikviditet (%) 89 75 80,1

Resultat efter finansiella 
poster (mkr)

2015 2016 2017

Degerfors kommun 0,8 5,9 0,0

Degerforsbolagen AB -0,5 -0,6 -0,7

Degerforsbyggen AB 6,0 5,2 5,2

Degerfors Industrihus AB -9,1 -0,7 -1,0

Degerfors Energi AB 12,9 14,8 18,7
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drIftredovIsnIng
(tkr) Redovisning 

2016
Redovisning 

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017

Kommunstyrelsen 104 028 100 995 102 050 1 055

Bygg- och miljönämnden 90 108 124 16

Servicenämnden 32 523 32 996 33 315 319

Kultur och utbildningsnämnden 173 116 179 693 181 524 1 831

Socialnämnden* 212 098 230 719 221 619 -9 100

Nämndernas nettokostnader 521 855 544 511 538 632 -5 879

Resultat vatten- och avloppsverksam-
heten

-1 532 247 0 247

Resultat renhållningsverksamheten -28 -617 0 -617

* Inklusive kostnader för projektet Social insats-
grupp (216 tkr) inom den sociala investeringsfon-
den.

Kommentar till driftredovisningen
Nämndernas budgetavvikelse uppgår 2017 till -6,2 
mkr (3,6 mkr), avgiftskollektiven inkluderade. Den 
skattefinansierade verksamhetens budgetavvikelse 
uppgår till -5,9 mkr (5,2 mkr). 

Kommunstyrelsens verksamheter lämnar sammanta-
get en positiv budgetavvikelse om 1,1 mkr. Överskot-
tet beror främst på lägre kostnader för räddnings-
tjänst.

Servicenämndens skattekollektiv redovisar ett över-
skott på 319 tkr (1,5 mkr). Överskottet beror på den 
tilläggsbudget nämnden fick för rivning av Hyttpipan 
(300 tkr). Arbetet har inte påbörjats eftersom beslut 
om rivning överklagades.

VA-verksamheten lämnar ett positivt resultat på 247 
tkr (-1,5 mkr) vilket beror på lägre avskrivnings-
kostnader än budgeterat. Renhållningsverksamheten 
resultat hamnade på -617 tkr (-28 tkr). Underskottet 
beror på kostnaderna för utbyggnad av återvinnings-
plan. De båda avgiftsverksamheterna regleras mot 
respektive resultatutjämningsfond vilka efter 2017 
uppgår till 1,8 för VA-verksamheten respektive 3,2 
mkr för renhållningsverksamheten.

Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett över-
skott om 1,8 mkr (1,9 mkr) vilket främst beror på 
grundskolan där verksamheten erhållit mer statsbi-
drag än budgeterat.

Socialnämnden redovisar ett underskott på 9,1 mkr 
(1,8 mkr) inklusive projektet Social insats grupp som 
finansieras av den sociala investeringsfonden. Kost-

naden Social insatsgrupp uppgår till 216 tkr.
Underskottet beror främst på höga kostnader för in-
stitutionsplaceringar, justerade ersättningar från taxe- 
och avgiftsnämnden samt höga personalkostnader. 

Prognossäkerhet
I den prognos som lämnades i samband med delårs-
rapporten prognostiserade nämnderna en sammanta-
gen negativ avvikelse om -5,0 mkr (exklusive projekt 
inom den sociala investeringsfonden).
 
I uppföljningen per sista november uppgick nämn-
dernas prognostiserade avvikelser till sammantaget 
-2,1 mkr. Utfallet för 2017 var sammantaget närmare 
den prognos som gjordes i samband med delårsrap-
port än den som sammanställdes per sista november 
till kommunstyrelsen. 

De största avvikelserna jämfört med prognosen i 
november återfinns inom kommunstyrelsen och 
socialnämnden. 2 mkr avseende socialnämnden beror 
dock på rättelse av tidigare  
felperiodiseringar. 

Kommunstyrelsen och nämnderna behöver fortsätta 
arbetet med att förbättra prognosarbetet.
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Driftredovisning för  
verksamheterna (tkr)

Redovisning 
2013

Redovisning 
2014

Redovisning 
2015

Redovisning 
2016

Redovisning 
2017

Gemensamma verksamheter 19 933 19 140 23 836 25 159 25 846

Politisk verksamhet 6 292 6 213 8 032 7 507 7 356

Infrastruktur, skydd mm. 31 288 31 531 31 718 33 006 33 849

Fritid och Kultur 13 633 14 448 14 628 17 569 18 476

Pedagogisk verksamhet 200 319 203 120 207 288 214 944 220 398

Vård och omsorg 190 362 199 334 203 771 214 512 232 758

Särskilt riktade insatser 3 098 4 443 3 295 2 083 1 881

Affärsverksamhet* 2 249 3 596 4 058 2 925 2 052

Verksamheternas nettokostnader 467 174 481 825 496 626 517 705 542 616

* varav VA-verksamheten -1 681 -274 -649 -1 532 247
* varav renhållningsverksamheten 113 -352 700 -28 -617

  

Kommentar till driftredovisningen på  
övergripande verksamhetsnivå

Av ovanstående tabell kan man utläsa hur kommu-
nens ekonomiska resurser fördelats på de övergri-
pande verksamhetsgrenarna de senaste fem åren.

Kostnadsökningen för hela verksamheten Vård och 
omsorg är 8,5 % (5,2 %). Den högre kostnadsnivån 
beror främst på kostnader för institutionsplaceringar, 
justerade ersättningar från taxe- och avgiftsnämnden 
samt personalkostnader. 

Övriga verksamhetsområden har ökat i nivå med 
löne- och kostnadsuppräkning.

Inom området affärsverksamhet redovisade 
VA-kollektivet ett överskott och Renhållnings- 
kollektivet ett underskott. 
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InvesterIngsredovIsnIng

(tkr) Nettoutgift 2017 Budget 2017 Budgetavvikelse

Kommunstyrelsen 
varav

3 201 4 121 920

 - Trafik- och utemiljö Stora Vallaskolan 1 697 1 620 -77

Servicenämnden, skattekollektiv 
varav

8 645 10 265 1 620

 - Fastigheter 1 677 1 500 -177

 - Hiss Stora Vallahallen 564 160 -404

 - Dränering Folkets hus 0 1 500 1 500

 - Konstgräs Stora Halla 1 002 1 000 -2

 - Ny gatuöverbyggnad (asfalt) 2 495 2 500 5

Servicenämnden, avgiftskollektiv 
varav

6 034 19 105 13 071

 - Renhållningsverksamhet 2 257 2 258 1

 - Vatten- och avloppsverksamhet 3 777 16 847 13 070

Kultur och utbildningsnämnden 
varav

2 705 3 217 512

Socialnämnden 
varav

1 625,7 9 297 7 672

 - Ombyggnation Sveagatan 186 7 000 6 814

Summa investeringar 22 211 46 004 23 793

Kommentar till investerings- 
redovisningen 2017 

De totala nettoinvesteringarna 2017 uppgick till 22,2 
mkr av den totala budgeten på 46 mkr. Överskottet 
på 23,8 mkr avser främst Degerfors vattenverk (12,1 
mkr) samt ombyggnationen av Sveagatan (6,8 mkr). 
Begäran om ombudgetering för dessa investerings-
projekt kommer att lämnas till kommunfullmäktige 
för ställningstagande. 
Kommunens totala investeringar motsvarar 86 % (98 
%) av de planenliga avskrivningarna. 

Kommunstyrelsens investeringsbudget lämnar ett 
överskott på 1 mkr som avser fiber på landsbygd 
samt lastkaj vid Parkskolans kök. Under året har 
bland annat trafiksituationen samt utemiljön vis Stora 
Vallaskolan färdigställts. Inom servicenämndens 
skattefinansierade område återfinns de största 
investeringarna inom fastigheter samt nya gatuöver-
byggnader (asfalt). 

Överskottet för servicenämndens avgiftsfinan-
sierade verksamheter om 13 mkr beror främst på 
kommande investeringsprojektet 
Degerfors vattenverk.

Kultur- och utbildningsnämndens investerings-
budget uppgick till 3,2 mkr för 2017. Nämndens 
redovisade överskott om 512 tkr består av flera olika 
projekt som lämnat överskott respektive underskott.

Socialnämndens investeringsbudget uppgick till 9,3 
mkr för 2017 där den största posten avser ombygg-
nation av Sveagatan.  
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Flerårig investeringsredovisning (mkr)

Projekt Total  
budget

Redovisat  
tom 2016

Redovisat 
2017

Återstår
2017

Total
utgift

Beräknad 
avvikelse

Degerfors vattenverk* 12,3 0,9 0,2 12,1 1,1

Sveagatan, ombyggnation** 7,0 0 0,2 6,8 0,2
*Upphandling av vattenverk kommer ske under 2018. Nuvarande bedömning är att totala investeringsvolymen för  
vattenverket uppgår till drygt 40 mkr.
**projektet bedöms bli dyrare, underlag till tilläggsanslag är under framarbetande
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personalekonomIsk redovIsnIng

Underlag till den personalekonomiska redovisningen 
är hämtat ur kommunens personal- och lönesystem 
och avser förhållanden den 31 december 2017. Om 
inget annat anges avser materialet tillsvidareanställda 
i Degerfors kommun.

Tabellerna nedan redogör för antalet tillsvidarean-
ställda respektive månadsanställda inom Degerfors 
kommun vid samma tidpunkt. I begreppet månads-
avlönade ingår tillsvidareanställda (inklusive sjuk-
skrivna, föräldralediga och tjänstlediga) samt visstids-
anställda med månadslön. 

Såväl antalet tillsvidareanställda som antalet månads-
anställda har ökat jämfört med föregående år. Enligt 
beslut av kommunstyrelsen ska alla nyinrättade 
tillsvidaretjänster beslutas av respektive nämnd oav-
sett omfattning. Återbesättning av tillsvidaretjänster 
beslutas av respektive förvaltningschef. 

Tillsvidareanställda
2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31

Tillsvidareanställda 669 685 700
Omräknat i heltider 602 625 642

Månadsavlönade
2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31

Månadsavlönade 744 755 791
Omräknat i heltider 680 690 726

Det ökade antalet medarbetare medför en ökad 
arbetsbelastning för kommunens administrativa 
stödfunktioner vilket är viktigt att ha i åtanke när 
organisationen växer.

Anställda per nämnd

Tabellen visar antalet tillsvidareanställda män och 
kvinnor per nämnd. Vid årsskiftet 2017/2018 var 
totalt 700 personer tillsvidareanställda i Degerfors 
kommun. Av de tillsvidareanställda medarbetarna 
inom kommunen är 18 % män och 82 % kvinnor. 

KS BMN SVN KUN SV Totalt

Kvinnor 23 0 6 212 332 573

Män 11 0 33 31 52 127

Totalt 34 0 39 243 384 700

Anställda heltid/deltid
Totalt är 64 % av de tillsvidareanställda medarbetarna 
anställda på heltid. Det finns en tydlig könsskillnad 
när det gäller heltidsanställning.

Kvinnor resp. män med heltid, %

2016 2017
Kön Kvinnor Män Kvinnor Män
Heltid 57 83 59 86

Åldersstruktur
Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda är 
48 år (47 år för 2016). De största grupperna återfinns 
fortfarande inom åldersintervallet 40-59 år.

Åldersstruktur, %
Åldersindelning (%) 2015 2016 2017
20-29 5 8 6
30-39 17 18 18
40-49 28 29 25
50-59 32 32 34
60- 19 13 18

Frisknärvaro
Andelen anställda helt utan sjukfrånvaro under 2017 
uppgick till 35 %, en minskning med 5 % från före-
gående år.

Frisknärvaro
Nämnd Månadsavlö-

nade
Antal utan 

sjukfrånvaro %
BM 0 0 0
KS 37 24 65
KUN 308 101 33
SRN 42 17 41
SN 404 137 34
Totalt 791 279 35

Antal tillsvidareanställda/nämnd
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Sjukfrånvaro per nämnd
Under 2017 uppgick kommunens totala sjukfrånvaro 
till 7,01 % i förhållande till ordinarie arbetstid, att 
jämföra med 2016 års nivå på 7,21 %.

Sjukfrånvaro, %, Nämnd
Nämnd 2015 2016 2017
Bygg och miljönämnden 0 0 0

Kommunstyrelsen 1,45 2,86 1,90

Kultur- och utbildningsnämnden 7,99 7,71 7,40

Servicenämnden 2,26 1,83 2,36

Socialnämnden 7,43 7,88 7,80

Totalt 7,04 7,21 7,01

Kommunsstyrelseförvaltningen och Serviceförvalt-
ningen har få medarbetare och ett fåtal sjukskriv-
ningar får därmed stort genomslag på statistiken för 
respektive förvaltning, effekten på kommunen som 
helhet är däremot inte så stor.

Sjukfrånvaro per kön och nämnd
Kvinnornas sjukfrånvaro är liksom föregående år be-
tydligt högre än männens. Med anledning av rådande 
könsfördelning bland kommunens medarbetare kan 
statistiken nedan vara missvisande.

Sjukfrånvaro, Nämnd och kön
Nämnd Kvinnor Män
Bygg och miljönämnden 0 0

Kommunstyrelsen 1,83 2,04

Kultur- och utbildningsnämnden 7,79 5,24

Servicenämnden 0,64 2,68

Socialnämnden 8,10 6,13

Totalt 7,63 4,64

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer
Av den totala sjukfrånvaron utgjorde 55 % lång 
sjukfrånvaro (60 dagar eller längre), vilket innebär ett 
trendbrott. I ett lite längre perspektiv har den långa 
sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ökat 
stadigt från 2011. 

Sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %
2017 55
2016 70

2015 70

2014 63

2013 59

2012 60

2011 53

Sjukfrånvaro 1-14 dagar 
Av den totala sjukfrånvaron utgjorde 24 % sjuk-
frånvaro som varade 1-14 dagar, vilket är en ökning 
sedan 2016.

Sjukfrånvaro 1-14 dagar, %
2017 24
2016 21

2015 22

2014 26

2013 25

2012 27

2011 31

Sjukfrånvaron per åldersgrupp
Eftersom de flesta av kommunens medarbetare be-
finner sig i åldersspannet 40-59 år kommer ökad eller 
minskad sjukfrånvaro i dessa kategorier att få störst 
genomslag på kommunens totala sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp, %
ålder 2015 2016 2017
< = 29 3,44 5,83 4,11
30-49 5,77 5,98 6,83
> = 50 8,70 8,51 7,72

Sjukfrånvaro sammanfattning
2006 var kommunens totala sjukfrånvaro 8,30 % och 
minskade därefter för att under perioden 2009-2011 
ligga på knappt 5 %. Sedan dess har sjukfrånvaron 
succesivt ökat till 7,21 % för 2016 för att sedan sjun-
ka något till 7,01 % för 2017.  
Att fånga upp tidiga signaler på individ- och grupp-
nivå, att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är 
sannolikt väl investerade insatser såväl när det gäller 
att sänka sjukfrånvaron som att bidra till att kommu-
nens medarbetare trivs på arbetet.
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Mertid och övertid
Tabellerna i detta avsnitt visar 2017 års mer- och 
övertidstimmar fördelat per nämnd. Det totala mer- 
och övertidsuttaget har traditionsenligt ökat jämfört 
med föregående år. 

Mertid, timmar
Nämnd 2014 2015 2016 2017
KS 55 135 0 14
BM 0 0 0 0
SRN 231 437 113 0
KUN 1 203 1 211 4017 3851
SN 9 265 9 682 11278 11501
Totalt 10 754 11 465 15361 15366

Övertid, timmar
Nämnd 2014 2015 2016 2017
KS 200 15 13 107
BM 0 0 0 0
SRN 1 155 1 272 973 1194
KUN 1 203 1 336 612 875
SN 1 813 2 420 4099 4043
Totalt 4 371 5 043 5709 6219

Medellön
Medellön/månad uppgick under 2017 till totalt 28 
805 kr, för kvinnor 28 609 kr och 29 614 kr för män. 
Kvinnornas medellön i förhållande till männens 
uppgår till 96,6 %.

Medellön
Nämnd Kvinnor (2017) Män (2017) Skillnad %
KS 35 225 43 527 19
BM - - -
SRN 28 039 28 504 1,7
KUN 30 019 29 203 2,8
SN 29 203 27 702 5,1
Totalt 28 609 29 614 3,4

Personalkostnader
Degerfors kommun är en stor arbetsgivare och mer 
än hälften av nettokostnaderna utgörs av personal-
kostnader.
Under 2017 uppgick kostnaderna för personal
till 388 mkr, vilket är en ökning med 22 mkr
jämfört med 2016. 
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modell för fInansIell analys
Den modell som Degerfors kommun väljer kallas 
RK-modellen. Denna modell syftar till att analysera 
fyra viktiga perspektiv som ska leda till en finansiell 
bedömning av såväl kommunen som koncernen 
Degerfors kommun och därmed bedöma huruvida 
kommunen har en god ekonomisk hushållning eller 
inte. Modellen bygger på de fyra områdena: resultat, 
kapacitet, risk och kontroll. 

Resultat
Resultatet kartläggs och utreds. Utvecklingen av olika 
intäkter och kostnader bedöms. Investeringarna bely-
ses även under detta avsnitt.

Kapacitet
Eller långsiktig betalningsberedskap. Vilken förmåga 
har kommunen på lång sikt att klara sina åtaganden, 
ju svagare kapacitet desto sämre förmåga att klara av 
framtida ekonomiska problem. 

Risk
Området beskriver hur kommunen är exponerat 
finansiellt. Här analyseras borgensåtagande och pen-
sionsskuld. En god ekonomisk hushållning visar även 
kommunens förmåga att på kort och lång sikt möta 
finansiella problem.

Kontroll
En god följsamhet mot budget är ett utryck för god 
ekonomisk hushållning. I detta perspektiv analyseras 
hur ekonomiska planer följs. För att belysa analysen 
av dessa perspektiv visas ett antal nyckeltal som skall 
belysa ställningen och utvecklingen i de flesta fall 
under den senaste treårsperioden.

fördjupad fInansIell analys – 
kommunen
Degerfors kommun redovisar ett resultat om +/- 0 
mkr (+5,6 mkr). Resultatet innebär en negativ bud-
getavvikelse om -5,6 mkr. Jämfört med 2016 är resul-
tatet 5,6 mkr sämre vilket förklaras av nämndernas 
samlade avvikelse om- 5,9 mkr. Av denna avvikelse 
beror ca 2,0 mkr på justering av tidigare felperiodise-
ring av intäkter avseende vård och omsorg. Kommu-
nens justerade resultat för 2017 uppgår till 0,2 mkr. 
Anledningen till att det justerade resultatet är bättre 
än det redovisade resultatet beror på att det kvarva-
rande projektet som bedrivs med hjälp av den sociala 
investeringsfonden avräknas vid balanskravsavstäm-
ningen. Beloppet uppgår sammantaget till 0,2 mkr.

Nettoinvesteringarna uppgår till drygt 22 mkr vilket 
är knappt 2 mkr lägre än nivån för 2016. Investe-
ringsbudgeten uppgick till ca 40 mkr. Den största 
anledning till att hela budgeten inte förbrukats är ej 
förbrukade medel avseende: 

• Nytt vattenverk i Degerfors, 12,1 mkr
• Ombyggnation Sveagatan 3 avseende loka- 
 ler hemtjänst, 7,1 mkr 
• Dränering Folkets Hus 1,5 mkr

De långfristiga anläggningslånen har under 2017 
sjunkit med ca 10 mkr. Anläggningslånen uppgår 
nu till ca 164 mkr. Soliditeten är oförändrad jämfört 
med 2016 och uppgår till 27,1 %.

Resultat och kapacitet

Intäkter och kostnader
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4,4 % 
mellan 2016 och 2017. Skatteintäkterna ökade med 
3,1 %. Generella statsbidrag och utjämning ökade 
med 3,8 %. Som framgår ovan har nettokostnaden 
ökat mer än både skatteintäkter och generella bidrag 
och utjämning. För att klara kommunens ekonomi på 
sikt måste nettokostnadsökningen dämpas. Finans-
nettot har förbättrats med 26 %. 

För att ha en god kontroll av kommunens ekonomi 
är det viktigt att följa nettokostnadernas utveckling 
i förhållande till skatteintäkter och generella stats-
bidrag. Nyckeltalet talar om hur stor andel som den 
löpande verksamheten tar i anspråk av skatteintäkter 
och bidrag. Det utrymme som därefter blir kvar kan 
användas för amortering av lån, finansiering av in-
vesteringar samt eventuellt sparande. Tabellen nedan 
visar att verksamheten exklusive avskrivningar tog i 
anspråk 95,1 % (93,9 %) av skatter och statsbidrag 
under 2017. Det är en negativ ökning med med 1,2 
procentenheter jämfört med 2016. Avskrivningarnas 
andel var 6,19 % (4,95 %). 

Verksamheternas nettokostnad inklusive finansnettot 
upptar 100,0 % (99,0 %) av skatteintäkterna och de 
generella bidragen. Nettokostnadsnivån ökade där-
med under 2017 efter att ha sjunkit både under 2015 
och 2016.
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Budget 2018-2020 är lagd så att kommunfullmäktiges 
långsiktiga finansiella målsättning om minst 1 % av 
skatteintäkter och generella bidrag uppnås för 2018 
och 2019. Den senaste skatteunderlagsprognosen 
från februari har dock försämrat utsikterna att klara 
detta mål.

Bild 1: Intäkter och kostnader
Procentuell 
förändring 2015 2016 2017
Verksamhetens  
nettokostnad 1,6 % 6,5 % 4,4 %

Verksamhetens netto-
kost, exkl. synnerliga skäl -- -- --

Skatteintäkter 2,6 % 4,0 % 3,1 %

Generellt statsbidrag och 
utjämning 0,1 % 18,3 % 3,8 %

Finansnetto -12,4 % +23,7% +26,4%

Bild 2: Olika kostnaders andel av skatteintäkter och 
bidrag
% 2015 2016 2017

Verksamhetens andel av 
skatter o bidrag 94,7 % 93,9 % 95,2 %

Avskrivningarnas andel 
av skatter o bidrag 4,7 % 4,9 % 6,2 %

Nettokostnadsandel 99,4 % 98,8 % 99,9 %

Finansnettots andel av 
skatter o bidrag 0,4 % 0,1 % 0,1 %

Nettokostnadsandel inkl 
finansnetto 99,8 % 99,0 % 100 %
Verksamhetens netto-
kostnad, exkl synnerl 99,4 % 99,0 % 100%

Investeringsvolym
Kommunens materiella nettoinvesteringar uppgick 
till 22,2 mkr under 2017. Nivån underskrider de 
planenliga avskrivningarna med ca 3,7 mkr. Jämfört 
med budget lämnar investeringsredovisningen ett 
överskott om ca 23,8 mkr. De största enskilda pos-
terna som investerats är nya gatuöverbyggnader, 2,5 
mkr, samt nytt renhållningsfordon, 2,3 mkr.

Bild 3a: Investeringsvolym
% 2015 2016 2017

Investeringsvolym/net-
tokostnader 3,6 % 3,4 % 3,3 %

Nettoinvestering-ar/av-
skrivningar 172,5 % 92,1 % 85,6 %

Finansiering av investeringarna
Av tabellen nedan framgår att investeringarna inte 
fullt ut finansierats med medel som 2017 års verk-
samhet genererat. Självfinansieringsgraden uppgår till 

117 % (132 %). 

Bild 3b: Finansiering av investeringarna
Tkr 2015 2016 2017

Kvar av skatteintäkter 
efter drift 26 229 31 923 25 971

Summa årets  
nettoinvesteringar -40 261 -24 266 -22 211

Självfinansieringsgrad 
i % 65 % 132 % 117 %

Årets resultat
Årets resultat uppgår till +/- 0 mkr ( +5,6 mkr). 
Resultatförsämringen består nästan uteslutnade på 
nämndernas samlade negativa avvikelser. 

Bild 4: Årets resultat
2015 2016 2017

Årets resultat i tkr 759 5 569 0

Årets resultat/skatter 
och bidrag 0,2 % 1,0 % 0,0 %

Årets resultat/eget 
kapital 0,6 % 4,3 % 0,0 %

Balanskravsavstämning
Årets resultat uppgår till +/- 0 mkr.  Det justerade 
resultatet påverkas positivt av ”ianspråktagande” av 
den sociala investeringsfonden med projektet Social 
insatsgrupp. Det justerade resultatet uppgår till 0,2 
mkr.

Bild 5: Balanskravsavstämning
Tkr 2016 2017 2018

Årets resultat enligt 
resultaträkning 759 5 569 30
 - Reducering av samtliga 
realisationsvinster

 + Justering för realisationsvin-
ster enligt undantagsmöjlighet

 + Justering för realisationsför-
luster enligt undantagsmöjlighet 2 139

Årets resultat efter  
balanskravsjusteringar 2 898

 - reservering av medel till resul-
tatutjämningsreserv

 + användning av medel från 
resultatutjämningsreserv

+ disponering av medel från 
sociala investeringsfonder 1 826 1 246 216

Balanskravsresultat 4 724 6 815 246
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Soliditet
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finan-
siella förmåga. Måttet visar hur stor del av kommu-
nens tillgångar som finansierats med egna medel. 
Soliditeten uppgår vid utgången av 2017 till 27,1 % 
vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2016.

Bild 6: Soliditet
% 2015 2016* 2017

Soliditet 28,3 % 27,1 % 27,1 %

Tillgångsförändring 2,8 % 6,9 % 0,2 %

Förändring eget kapital* 759 2 847 30

*Förändringen av eget kapital är ej överensstämmande 
med resultatet för 2016 då viss del pensionsavsättningen 
redovisats som förändrad redovisningsprincip.

Skuldsättningsgrad
Den del av tillgångarna som inte har finansierats med 
egna medel benämns skuldsättningsgrad. Kommu-
nens skuldsättningsgrad uppgår till 72,9 % vilket är 
en oförändrad nivå jämfört med 2016.

Bild 7: Skuldsättningsgrad
% 2015 2016 2017

Total skuldsättningsgrad 71,7% 72,9% 72,9%

varav avsättningsgrad 
pensioner 0,6% 1,7% 2,1 %

varav avsättningsgrad 
övrigt 0,2% 0,2% 0,0 %
varav långfristig 
skuld-sättningsgrad 43,9% 35,7% 33,8%
varav kortfristig skuld-
sättningsgrad 26,9% 35,3% 37,1%

En aspekt i bedömningen av kommunens finansiella 
kapacitet är vilken möjlighet kommunen har att på-
verka sina inkomstkällor. En hög kommunalskatt ger 
tillexempel ett mer begränsat utrymme att genom en 
skattehöjning öka kommunens intäkter. Kommunens 
långsiktiga målsättning är att skatten ska kunna hållas 
oförändrad på nuvarande nivå, 22,30 kr, vilket även 
framgår av budget 2018-2020.

Bild 8: Kommunalskatt
% 2015 2016 2017

Primärkommunalskatt i kr 22,30 22,30 22,30

Risk och kontroll
För att mäta den kortfristiga betalningsberedskapen 
används måttet kassalikviditet. Är måttet 100 % 
innebär det att de likvida medlen och de kortfristiga 
skulderna är lika stora. Kassalikviditeten uppgick på 
balansdagen till 33,1 % (24,2 %). 

I måttet balanslikviditet tas även hänsyn till de kort-
fristiga fordringarna och detta mått uppgår till 58,8 
% (59,9 %) vilket syns då de kortfristiga fordringarna 
sjunkit jämfört med förra året.
Ombudgetering har begärds med 22,8 mkr till 2018 
avseende ej färdigställda projekt.

Bild 9: Likviditet ur ett riskperspektiv
2015 2016 2017

Likvida medel i tkr 35 065 41 009 58 982

Tillgängliga medel i tkr 44 865 50 809 68 982

Kassalikviditet i % 29,0% 24,2% 33,1%

Balanslikviditet i % 59,7% 59,9% 58,9%

Rörelsekapital i tkr -48 773 -68 033 -73 510

Finansiella nettotillgångar
Måttet finansiella nettotillgångar utrycker betal-
ningsberedskapen på medellång sikt. De finansiella 
nettotillgångarna har under 2017 ökat från -210,2 
mkr till -206,8 mkr. Ökningen förklaras av ökningen 
av tillgångssidans finansiella tillgångar. Kommunens 
finansiella betalningsberedskap på medellång sikt är 
relativt svag.

Bild 10: Finansiella nettotillgångar
Tkr 2015 2016 2017

Omsättningstillgångar 
+finans anl.tillgångar 100 428 131 354 134 470
Kort- och långfristiga 
skulder -318 803 -341 554 -341 252
Netto -218 375 -210 200 -206 782

Finansiella risker
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att belysa ränteris-
ker och valutarisker. Med ränterisk avses risken för 
förändringar i räntenivån och valutarisk innebär risk 
för kursförluster vid utlandslån. Kommunen har för 
närvarande inga utlandslån så denna risk är 0. För att 
sprida riskerna är ett sätt att fördela lånens räntebind-
ningstider över tiden och dessutom ha en tillfreds-
ställande fördelning mellan fast ränta och rörlig ränta. 
Av kommunens finanspolicy framgår att den genom-
snittliga räntebindningstiden inte får understiga 1 år 
och inte överstiga 10 år. Vid årsskiftet 2017/2018 
uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden till 
3,16 år (3,60 år). Enligt kommunens finanspolicy ska 
den genomsnittliga räntebindningstiden vara mellan 
1-10 år. Genomsnittsräntan uppgick vid årsskiftet till 
1,52 % (1,59 %). Exkluderas ränteswapar uppgår den 
genomsnittliga räntebindningstiden till 0,17 år och 
genomsnittsräntan till -0,28 %.
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Genom så kallade ränteswapar har kommunen under 
2012 0ch 2013 säkrat 105 mkr i fyra olika avtal 
som löper på 10 år. Räntenivån i swapavtalen ligger 
mellan 2,115 % och 2,425 %. Ränteswaparna har 
belastat 2017 års resultat med 2 883 tkr. Skulle inte 
räntesäkringen skett med hjälp av ränteswapar hade 
räntesäkringen istället kostat i form av längre ränte-
bindningstider.

Per bokslutsdagen finns ett stort undervärde om -8,9 
mkr (–10,9 mkr) i befintliga swapavtal. Undervär-
det/-övervärdet representerar den kostnad/intäkt 
som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. 
Analogt skulle motsvarande undervärde/-övervärde 
(s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man i stället 
valt att använda långa räntebindningar på kommu-
nens lån. Om kommunen väljer att behålla ingångna 
swapavtal till respektive slutförfallodatum så kommer 
det varken finnas något övervärde eller undervärde. 
Möjlighet till förtidslösen för ett av swapavtalen löpte 
ut under 2017. Den tidigare risken som fanns är nu 
borta.

Under 2017 har räntenivåerna varit mycket låg. 
Kommunen har genom sina ingångna avtal säkrat en 
trygghet mot ränteuppgångar. En ökad genomsnittlig 
ränta om en procentenhet på den del av låneskulden 
som inte är säkrad via ränteswapar skulle medföra en 
ökad räntekostnad om ca 0,6 mkr. 

Degerfors kommuns förfallostruktur över räntebind-
ningen framgår enligt följande (tkr):
Tidsram 2016 2017
Inom 0-1 år 69,4 59,3
4-5 år 0 90,0
5-6 år 90,0 0
6-7 år 0 15,0
7-8 år 15,0 0
Summa 174,4 164,3

Borgensåtagande 
Stora borgensåtagande kan innebära en väsentlig 
finansiell risk. Risken består i att kommunen kan 
tvingas infria ett borgensåtagande i form av lösen av 
lån eller att lämna ett ägartillskott. Degerfors kom-
mun har borgensåtaganden på 376 mkr (380 mkr) 
eller ca 38,9 tkr tkr/invånare (40,5 tkr/invånare). 
Nettominskningen om -3,3 mkr åskådliggörs av 
nedanstående tabell. Vad gäller beloppen avseende 
kommunens bolag så är förändringen av borgenså-
tagandet detsamma som hur bolagens långfristiga 
lån förändrats mellan åren. Kommunens borgenså-
tagande är relativt högt vid jämförelse med riket som 
2016 uppgick till 24,2 tkr/invånare. Snittet för Öre-
bro län ökar och uppgick till 50,9 tkr/invånare 2016.

mkr 2015 2016 2017 Förändr
2016-
2017 

Borgensåtagande

Kommunägda företag: 384,8 377,5 374,3 -3,2

varav  
Degerforsbolagen AB 25,0 25,0 30,0 +5,0
varav Degerfors  
Byggen AB 213,0 225,0 232,5 +7,5
varav Degerfors  
Industrihus AB 58,6 49,0 40,0 -9,0
varav Degerfors  
Energi AB 88,3 78,5 71,8 -6,7
Egna hem och  
småhus* 0,1 0,1 0 -0,1
Föreningar och övriga 2,1 2,1 2,1 0

Summa Borgens- 
åtaganden 387,0 379,7 376,4 -3,3

*Kvarvarande belopp, 26 tkr

Kommuninvest
Degerfors kommun har ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktel-
ser. Samtliga medlemmar som per 2017-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 
borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest eko-
nomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reg-
lerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskom-
munerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på 
de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insat-
skapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Degerfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förplik-
telser till 342 484 mkr och totala tillgångar till 349 
243 mkr. Kommunens andel av de totala förpliktel-
serna uppgick till 575 mkr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 587 mkr.

Borgen för egna hem och småhus
Borgensåtagandet för egna hem och småhus uppgår 
till 0,27 (0,58) mkr för 2016. Det totala åtagandet 
avser 2 stycken förpliktelser. Enligt kreditgaran-
tiförordningen skall kommunal ansvarsförbindelse 
lämnas för kreditgarantier för egna hem, småhus och 
bostadsrättsföreningar om dessa fått räntebidrag be-
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viljade. Kommunen har ett ansvar som uppgår till 40 
% av utestående skulder vid förlusttillfället. Statliga 
kreditgarantier lämnas av BKN (Statens bostadskre-
ditnämnd). Detta system för statliga kreditgarantier 
startade 1992. Från samma tidpunkt upphörde stat-
ligt reglerade bostadslån från SBAB. Risk finns för 
infriande av åtagande. Beloppens storlek utgör inga 
hot mot kommunens samlade ekonomi. Inga infrian-
den har skett under de senaste åren.

Borgen för kommunens företag
I februari 2017 (KF § 1/2017) fattade kommunfull-
mäktige beslut om nytt borgenstak för kommunens 
företag. Den del som utnyttjats per 2017-12-31 fram-
går enligt nedan. 

Borgenstak, mkr KF § 1/ 
2017

Enl.engage-
mangsuppg

Utrymme

Degerforsbolagen 30,0 30,0 0

Degerforsbyggen 245,0 232,5 12,5

Degerfors Industrihus 45,0 40,0 5,0

Degerfors Energi 100,0 71,8 28,2

Summa 420,0 374,3 45,7

Kommunfullmäktige kommer under våren 2018 få ta 
ställning till en ny fördelning av borgenstaket. Försla-
get innebär ingen höjning av det totala utrymmet.

Borgen, föreningar och övriga företag
Borgensåtagandet avseende föreningar och övriga 
företag omfattar 2,1 mkr (2,1 mkr). Åtagandet avser 
en checkräkningskredit till Degerfors IF. 

Pensionsåtagande
Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt 
uppgår till 277,8 mkr (281,5 mkr). Utbetalningar har 
skett med 14,8 mkr (14,1 mkr) och ränte- och basbe-
loppsuppräkning har skett med 8,1 mkr. Under 2017 
har en stor förändring skett av avsättningen avseende 
beroende på 1,8 mkr tillkommit för arbetstagare som 
pensionerats. Av det totala åtagandet redovisas 96,3 
% (96,2 %) utanför balansräkningen inom linjen. Det 
totala pensionsåtagandets uppdelning och föränd-
ring framgår av nedanstående tabeller. Kommunen 
har inga finansiella placeringar avseende framtida 
pensioner och därmed är hela det framtida åtagandet 
återlånat i verksamheten. Beloppen är inklusive 
löneskatt om 24,26%. Aktualiseringsgraden för 2017 
uppgår till 98,0%.

Bild 12a: Pensionsåtagande
Tkr 2016 2017

Ansvarsförbindelse

Ingående ansvarsförbindelse 286 178 273 330

Ränte- o basbeloppsuppräkning 3 930 7 968

Utbetalningar -13 471 -14 343

Sänkning diskonteringsränta 0 0

Övrigt -3 305 563

Finansiella placeringar 0 0

Återlånat i verksamheten 273 330 267 517

Summa Ansvarsförbindelse 273 330 276 513

Bild 12b: Pensionsåtagande
Tkr 2016 2017

Avsatt till pensioner exkl 
ÖP-SAP
Ingående avsättning 2 754 8 169

Ränte- o basbeloppsuppräkning 71 315

Utbetalningar -645 -475

Sänkning diskonteringsränta 0 0

Intjänad PA-KL samt övrigt 6 029 598

Finansiella placeringar 0 0

Återlånat i verksamheten 8 169 8 508

Summa avsättn till pensioner 
exkl ÖP-SAP

8 169 8 508 

Bild 12c: Pensionsåtagande
Tkr 2016 2017

Avsatt till pensioner ÖP-SAP

Ingående avsättning 63 0

Ränte- o basbeloppsuppräkning 0 12

Utbetalningar 0 -58

Arbetstagare som pensionerats 0 1 752

Sänkning diskonteringsränta 0 0

Övrigt -63 -12

Finansiella placeringar 0 0

Återlånat i verksamheten 0 1 694

Summa avsättn till pensioner 
ÖK-SAP 0 1 694
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Om den totala pensionsskulden skulle redovisas i 
balansräkningen skulle detta innebära en skuldökning 
med 267 mkr och det egna kapitalet skulle vara nega-
tivt och uppgå till ca – 138 mkr. 

Framtid 
Under 2013-2017 har kommunens befolkning ökat 
med ca 190 personer. Under tioårsperioden innan 
minskade befolkningen med 90 personer/år. För att 
stärka kommunens ekonomi är det viktigt att den 
positiva befolkningsutvecklingen fortsätter. En stabil 
befolkningsnivå är ett krav för att undvika framtida 
kostnadsanpassningar och sparåtgärder.

Det är för närvarande ont om bostäder i Degerfors 
och det är ett underskott på bostadsmarknaden. 
Behov av ytterligare nyproduktion diskuteras men 
de krav som gäller för nedskrivningar slår hårt mot 
Degerforsbyggens ekonomi. Under 2017 och 2018 är 
det flera fastigheter som bolaget tvingats skriva ned 
värdet på.

Under 2018 ska en utredning slutföras vad gäller 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Detta leder 
förhoppningsvis till mer byggnation och fler bostä-
der i kommunen.

Flera diskussioner har förts under året med fören-
ingar om att möjligheten träna i fullstora idrottshallar 
är begränsad. Idéer på byggnation av ny träningshall 
med tillhörande omklädningsrum finns även om 
beslut saknas.

Implementeringen av kommunens integrationsplan 
har blivit försenad men kommer att startas upp un-
der 2018. Det är viktigt att alla kommunens verksam-
heter blir involverad i detta arbete.

Avloppsnätet kommer att byggas ut på Ängebäcks-
området 20 fastigheter kommer att anslutas. Projek-
teringen för nytt vattenverk i Degerfors pågår. Under 
2018 kommer ovidkommande vatten i våra renings-
verk 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

I den förvaltningsövergripande kvalitetsrapport som 
görs efter varje läsårs slut i kultur- och utbildnings-
nämnden togs bland annat nedanstående upp som 
viktiga punkter inför framtiden. 
• Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet   
 framför allt vad gäller analysarbetet.
• Förbättra övergångar mellan olika ålderssta 

 dier genom bättre samarbete i överlämnings 
 arbetet.
• Utvärdera likabehandlingsarbetet. 

Inom socialnämndens område finns under 2018 en 
planering för färdigställande av nya lokaler för hem-
tjänsten. Genom dessa skapas möjligheter att leva 
upp till de hygienföreskrifter som finns men också 
ytterligare utrymme för platser på särskilt boende 
med tanke på det ökande antal äldre vi på sikt står 
inför i kommunen. 
Behovet av att utveckla vår attraktivitet som arbets-
givare för att kunna locka nya medarbetare men 
också behålla de vi har är stort. Under 2018 kommer 
en modell för hur vi kan inför heltid som norm vid 
anställningar i förvaltningen tas fram. 

En utmaning inför 2018 är också bostadsförsörjning-
en. Det saknas bostäder i Degerfors vilket drabbar 
flera av förvaltningens målgrupper; nyanlända, ung-
domar och funktionshindrade. 

Degerforsbyggen kommer fortsätta vara aktivt och 
arbeta för att skapa attraktiva och trygga boendemil-
jöer. Det kan ske genom att förbättra belysningen 
utomhus, ta bort buskar som ger mörka partier, för-
bättra både inre och yttre skötsel. Vakansgraden för 
bostäder är historiskt låg, vilket tyder på att behovet 
av bostäder är större än utbudet. Framtida byggna-
tioner av lägenheter kommer att behöva utföras till 
ett lågt pris men med en acceptabel konkurrenskraf-
tig standard.

Under 2017 har en kartläggning av det framtida 
ROT-renoveringsbehovet påbörjats, utredningen ger 
ett underlag för vilka stora investeringar som be-
höver genomföras i framtiden. Utmaningen blir att 
genomföra renoveringarna i balans mellan vad som 
är praktiskt och ekonomiskt hållbart långsiktigt för 
Degerforsbyggen.

Degerfors Industrihus AB största utmaning är att 
hyra ut de lokaler som är lediga vid Högbergstorp, 
men även de vid Kvarnbergsområdet. Bolaget skall 
regelbundet träffa sina kunder för att informera sig 
om dess utvecklingsplaner. Det ger bolaget bättre 
möjligheter att tillgodose deras lokalbehov genom 
omflyttningar eller om- och tillbyggnader.

Laddinfrastruktur är ett utvecklingsområde som 
kommer att vara i focus För Degerfors Energi. 
Bolaget har tagit en framåtriktad position i regionen 
under året. 

Demonteringen av produktionsanläggningarna avse-
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ende fjärrvärme kopplade till Kvarnberg kommer att 
slutföras under året och Degerfors kommer endast 
ha ett fjärrvärmenät i tätorten vid årets slut.

Under 2017 har fastigheter som kommunen äger 
men inte bedriver verksamhet eller är av allmän-
nyttigt intresse setts över för eventuell försäljning. 
Beslut kommer bland annat ske vad gäller Däldenäs 
under 2018. Bedömningen vad gäller kommunen är 
att antalet fastigheter som kan säljas numer har blivit 
begränsat.

Under våren 2018 har kommunstyrelsen föreslagit 
kommunfullmäktige att utöka skyddet för Lidetorp-
smon genom bildande av ett stort naturreservat. 
Om planerna faller väl ut skulle detta innebära en 
intrångsersättning från staten om ca 6,9 mkr

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2018 med 
plan för 2019-2020 visar på att nettokostnadsan-
passningar krävs i slutet av planperioden för att nå 
resultatmålet om 1 % i förhållande till skatteintäkter 
och generella bidrag och utjämning. Skatteunderlags-
prognosen i februari 2018 visar tyvärr lägre intäkter 
vilket kommer innebära tidigareläggning av anpass-
ningsåtgärder.

Budget 2018 med flerårsplan innebär att de plane-
rade investeringarna kan ske utan lånefinansiering. 
I planen finns en årlig amortering om 10 mkr. När 
kommunen får kunskap om den slutliga investerings-
nivån avseende Vattenverk i Degerfors kan planerna 
komma att revideras.

Övergripande mål enligt en god ekono-
misk hushållning
Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning, 
Denna målsättning är inte uppfylld då nämndernas 
samlade avvikelse är negativ, -5,9 mkr. 

Finansiella mål enligt en god ekonomisk hushållning
Kommunens resultat ska under planperioden uppgå 
till minst :
2017: 5,4 mkr (1 %) 
2018: 5,5 mkr (1 %)
2019: 5,6 mkr (1 %)

² Siffrorna inom parentes avser resultatet i förhållande till skatte-
intäkter och generella bidrag.

Resultatnivån inklusive kostnader för projekt som 
uppstår inom social investeringsfond får inte un-
derstiga:
2017: 5,0 mkr
2018: 5,5 mkr
2019: 5,6 mkr

Resultatet för 2017 uppgår till 0,03 mkr och resul-
tatnivån inklusive kostnader för projekt som uppstår 
inom social investeringsfond uppgår till 0,2 mkr. 
Ovanstående mål om resultatnivåer är inte uppfyllda.

Ingen nyupplåning ska ske under mandatperioden 
för de objekt som finns upptagna i investeringsbud-
geten

Under 2017 har ingen nyupplåning skett. Amortering 
har däremot skett med 10 mkr. Målet bedöms vara 
uppnått.

Under mandatperioden 2015-2018 uppgår den sam-
lade investeringsnivån till högst 120 mkr (kommun-
fullmäktige har i separat beslut bestämt att nivån är 
exklusive nytt vattenverk).

Investeringsnivån, exkl vattenverk, under planperio-
den uppgår enligt följande:

2015  40,1 mkr
2016 24,2 mkr
2017 22,0 mkr

Fram till och med 2017 har det investerats för
86,3 mkr. För att nå investeringsmålet under peri-
oden uppgår den återstående investeringsnivån till 
maximalt 33,7 mkr

Budgeten för 2018 uppgår till 22 mkr och maximala 
ombudgeteringar mellan 2017 och 2018 uppgår till ca 
12 mkr, dvs 36 mkr. Med hänsyn till de senaste årens 
förbrukning av befintlig budget är sannolikheten stor 
att målet kommer att uppnås.

Soliditeten ska under planperioden överstiga 30 %.
Soliditeten uppgår till 27,1 % vid årsskiftet 
2017/2018. Målet är därmed inte uppnått och det 
bedöms även som svårt att detta ska kunna uppnås 
även vid utgången av 2018.

Skattesatsen skall vara oförändrad under perioden, 
det vill säga, uppgå till 22,30 kr. Ingen skattehöjning 
har skett under planperioden 2015-2018 och målet är 
uppnått.
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fInansIell analys – koncernen 
 
Sammanställd redovisning – finansiell 
analys
Samma finansiella modell som används i kommunen 
används även här för koncernen. Den är uppbyggd 
kring fyra perspektiv: finansiellt resultat, kapacitets-
utveckling, riskförhållanden samt kontroll över den 
finansiella utvecklingen.

Det finansiella resultatet
Koncernen Degerfors kommun omsätter cirka 
799 mkr (763 mkr) kostnadssidan och redovisar ett 
positivt resultat på 18,4 mkr (21,4 mkr). Det höga re-
sultatet förklaras enkelt av att Degerfors Energi samt 
Degerforsbyggen redovisar bra resultat för 2017.

Investeringarna (materiella anläggningstillgångar) 
i koncernen uppgick till 57,7 mkr (80,3 mkr) varav 
kommunens andel är ca 22,2 mkr (24,3 mkr). 

Kapacitet/motståndskraft
Detta perspektiv innebär att mäta och redovisa vilken 
långsiktig finansiell motståndskraft som koncernen 
har. Det är viktigt att analysera hur låneskulden 
förändras över tiden. För att visa detta redovisas 
soliditeten, d v s hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med eget kapital, det vill säga ackumule-
rade vinster och aktiekapital. 

Koncernens soliditet har ökat med drygt 1,5 procent-
enhet till 22 % jämfört med föregående år.
Koncernens samlade externa långfristiga låneskuld 
uppgår till 537 mkr (540 mkr). Under 2017 har de 
långfristiga skulderna netto minskat med 3,1 mkr. 

Koncernens skuld till kreditinstitut har under 2017 
minskat med 13,3 mkr och uppgår till 538,6 mkr vid 
utgången av 2017.

Av den totala låneskulden avser 30 % kommunen, 
Degerforsbolagen AB, 6 %, Degerforsbyggen AB, 
44 %, Degerfors Industrihus AB, 7 %, samt Deger-
fors Energi AB, 13 %. Största skuldökning har skett 
hos Degerforsbolagen AB men även moderbolaget 
har ökat sin skuld. Degerfors kommun, Degerfors 
Industrihus AB samt Degerfors Energi har samtliga 
minskat sin skuld till kreditinstitut.

Risk
För att nå en god ekonomisk hållning krävs att 
koncernen på kort – och medellång sikt inte behöver 
vidta drastiska åtgärder för att möta ett finansiellt 
problem som uppstår, exempelvis en räntehöjning. 
Koncernen bör ha en sådan likviditet och kortfristig 
betalningsberedskap att de löpande utgifterna kan 
betalas utan problem.
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Såväl kommunens som bolagens likvida medel är på 
balansdagen på en tillfredsställande nivå. Koncernens 
balanslikviditet har ökat från 75 % till 81 %. 

För att göra en analys på koncernens likviditet bör 
man förutom att titta på de kortfristiga tillgångar-
na även titta på koncernens lånestock. Detta mått 
kallas nettolåneskulden och beräknas som skillnaden 
mellan de likvida medlen och koncernens långfristi-
ga låneskuld. Detta mått har minskat från -457 mkr 
-429 mkr. Av detta har de likvida medlen ökat med 
24 mkr.

Finansiell kontroll
Med detta avses bland annat hur upprättad budget 
och finansiella målsättningar efterlevs. En god följ-
samhet gentemot budget är en del av begreppet god 
ekonomisk hushållning.

Koncernen har inte upprättat någon koncernbudget 
utan kommunen och bolagen upprättar sina egna 
budgetar. Ekonomiska uppföljningar lämnas till 
kommunstyrelsen regelbundet. Inför dessa inhämtas 
även information från kommunens bolag om något 
oförutsett inträffat som behöver delges kommunsty-
relsen. Den löpande informationen till kommunsty-
relsen från bolagen behöver förbättras.
Den sammantagna följsamheten mot budget för 
kommunen visar på en negativ avvikelse vilket inne-
bär att kommunens mål om att ekonomin sätt gräns 
för verksamhetens omfattning inte uppnås.

Avslutande kommentarer
Den sammanställda redovisningen uppvisar i år ett 
positivt resultat på 18,4 mkr (21,4 mkr). Jämfört med 
förra året är det en försämring och resultatförsäm-
ringen går att härleda till kommunens nollresultat för 
2017. Förra året redovisade kommunen ett positivt 
resultat om 5,7 mkr.
Koncernen har en låg soliditet och en hög lång-
fristig upplåning. Totalt sett så har dock samtliga av 
bolagens soliditet ökat under 2017. Den utestående 
skulden till kreditinstitut har under 2017 minskat 
inom kommunkoncernen med 13,3 mkr.

Den 31 december 2017 hade Degerforsbyggen 
13 tomma lägenheter på ett totalt bestånd av 809 
lägenheter, vilket motsvarar en vakansgrad på 1,6 %. 
Nivån är densamma som för 2016. En låg vakans-
grad avseende hyresbeståndet är en förutsättning 
för bolagets möjligheter i framtiden att klara en bra 
ekonomi.

Degerfors Industrihus redovisar ett negativt resul-
tat före bokslutsdispositioner och skatt för 2017 

med -1,0 mkr (-0,7 mkr). Skillnaden mot förra året 
beror på största del på att lägre uthyrningsgrad på 
Högbergstorp än planerat. Största utmaningen för 
bolaget är att hyra ut de lediga lokalerna på både 
högbergstorp och Kvarnberg.

Kommunens resultat uppgår till +/- 0 mkr och 
uppnår inte den finansiella målsättningen om ett re-
sultat uppgående till minst 1 % av skatteintäkter och 
generella bidrag. 

Degerforsbolagen AB 
(tkr)

2014 2015 2016 2017

Omsättning 918 373 357 353

Soliditet (%) 51,2 44,9 43,8 45,5

Kassalikviditet (%) 262 47 52 44

Resultat efter finansiella 
poster -48 -515 -607 -685

Degerforsbyggen AB 
(tkr)

2014 2015 2016 2017

Omsättning 94 502 95 309 97 166 102 540

Soliditet (%) 6,1 8,4 9,6 11,1

Kassalikviditet (%) 77 76 18 48

Resultat efter finansiella 
poster 3 595 5 954 5 225 5 196

Degerfors Industri-
hus AB (tkr)

2014 2015 2016 2017

Omsättning  7 933 8 052 8 510 6 386

Soliditet (%) 12,1 13,3 15,6 18,0

Kassalikviditet (%) 157 199 46 203

Resultat efter finansiella 
poster -2 447 -9 133 -726 - 1 049

Degerfors Energi AB 
(tkr)

2014 2015 2016 2017

Omsättning 61 849 63 270 65 150 69 456

Soliditet (%) 37,2 34,7 40,8 44,5

Kassalikviditet (%) 439 396 400 267

Resultat efter finansiella 
poster 10 943 12 920 14 797 18 727
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resultaträknIng

Koncernen Kommunen
Redovisning i tkr Not. 2016 2017 2016 2017

Verksamhetens intäkter 1 251 272 267 119 172 919 180 594

Verksamhetens kostnader 2 -705 249 -737 895 -672 937 -703 898

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -47 558 -50 949 -26 354 -25 941

Verksamhetens nettokostnader -501 535 -521 725 -526 372 -549 245

Skatteintäkter 4 406 186 418 801 406 186 418 801

Generella statsbidrag och utjämning 4 126 286 131 145 126 286 131 145

Finansiella intäkter 5 1 314 901 2 768 2 487

Finansiella kostnader 6 -10 807 -10 726 -3 299 -3 158

Resultat före extraordinära poster 21 444 18 396 5 569 30

Extraordinära intäkter 7 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 8 0 0 0 0

Året resultat 21 444 18 396 5 569 30
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kassaflödesanalys

Koncernen Kommunen
Redovisning i tkr Not. 2016 2017 2016 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 21 444 18 396 5 569 30

Justering för av- och nedskrivningar 3, 9 47 558 50 949 26 354 25 941

Justering för gjorda avsättningar 17 8 218 5 028 5 403 2 032

Justering för ianspråktagna avsättningar 17 -54 0 -50 -827

Just för övriga ej likvidpåverkande poster 9 -1 681 -1 370 -2 722 -1 548

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 75 485 73 003 34 554 25 628

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 14 202 13 840 -23 482 14 901

Ökning/minskning förråd och varulager 13 -22 638 -30 0 0

Ökning/minskning kortfristiga skulder 52 548 -1 557 48 686 8 549

Kassaflöde från löpande verksamhet 105 597 85 256 59 758 49 078

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 10, 11

Investering i materiella tillgångar -80 278 -57 707 -24 266 -22 211

Korrigering Stora Valla 2015 -2 113 0 -2 107 0

Försäljning av materiella tillgångar 9 575 0 0 0

Investering i finansiella tillgångar -60 -42 0 -42

Försäljning av finansiella tillgångar 0 13 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamhet -72 876 -57 736 -26 373 -22 253

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 18 0 5 800 0 0

Korrigering Stora Valla 2015 2 113 0 2 107 0

Amortering av skuld 18 -41 367 -10 100 -32 100 -10 100

Ökning långfristig utlåning -1 500 0 -1 500 0

Minskning av långfristiga fordringar 0 -279 -279

Ökning av långfristiga skulder 0 1 526 1 526

Ökning förutbetalda anslutningsavgifter 
VA 4 053 0 4 053 0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -36 701 -3 053 -27 440 -8 853

Periodens kassaflöde -3 980 24 467 5 945 17 972

Likvida medel vid årets början 87 388 83 408 35 065 41 010

Likvida medel vid periodens slut 83 408 107 875 41 010 58 982
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balansräknIng

Koncernen Kommunen
Redovisning i tkr  Not. 2016 2017 2016 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 730 254 758 600 293 521 312 538

Maskiner och inventarier o. övriga anl.tillg. 11 57 560 37 342 56 069 34 868

Finansiella anläggningstillgångar 12 9 153 9 183 29 618 29 661

Summa Anläggningstillgångar 796 967 805 125 379 208 377 067

Omsättningstillgångar

Förråd 13 551 581 28 28

Fordringar 14 73 156 59 316 60 699 45 799

Kassa och bank 15 83 408 107 875 41 009 58 982

Summa omsättningstillgångar 157 115 167 772 101 736 104 809
SUMMA TILLGÅNGAR 954 082 972 897 480 944 481 876

EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 16 185 565 203 961 130 394 130 423

Därav årets resultat 21 444 18 396 5 569 30

Förändrad redovisningsprincip -2 722 0 -2 722 0

Summa eget kapital 185 565 203 961 130 394 130 423

Avsättningar 17

Avsättningar för pensioner 8 169 10 201 8 169 10 201

Andra avsättningar 11 090 14 086 827 0

Summa avsättningar 19 259 24 287 8 996 10 201

Skulder

Långfristiga skulder 18 540 285 537 233 171 785 162 933

Kortfristiga skulder 19 208 973 207 416 169 769 178 319

Summa skulder 749 258 744 649 341 554 341 252

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 954 082 972 897 480 944 481 876

Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 20 273 330  267 517 273 330  267 517

Ansvarsförbindelser 21 2 158  2 126 379 658  376 426

Operationell leasing 22 1 616 1 707 1 616 1 707

Hyror långtidsavtal 23 1 636 10 758 1 636 10 758
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noter (tIlläggsupplysnIngar)

Koncernen Kommunen
Redovisning i tkr  2016 2017 2016 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsmedel 10 403 10 507 10 403 10 507

Taxor och avgifter 33 625 34 555 38 667 39 766

 - varav barnomsorg 5 401 5 574 5 401 5 574

 - varav äldreomsorg 4 668 4 838 4 668 4 838

 - varav VA 14 542 14 662 18 222 18 597

 - varav Renhållning 7 257 7 381 8 619 8 657

 - varav övrigt 1 757 2 100 1 757 2 100

Hyror och arrenden 117 825 118 499 30 740 30 503

Bidrag 83 927 83 658 83 927 83 658
 - varav bidrag från staten 72 577 70 648 72 577 70 648

 - varav bidrag från AMS 7 276 8 951 7 276 8 951

 - varav bidrag från Försäkringskassa, LASS 53 488 53 488

 - varav bidrag från andra kommuner/landsting 900 436 900 436

 - varav bidrag från EU 0 0 0 0

 - varav övrigt 3 121 3 135 3 121 3 135
Övriga intäkter 5 492 19 900 9 182 16 160

SUMMA 251 272 267 119 172 919 180 594

Koncernen Kommunen
Not 2 Verksamhetens kostnader 2016 2017 2016 2017

Personalkostnader 384 082 407 113 366 278 387 828

Pensionskostnader 32 223 28 245 31 411 27 341

Material 37 752 40 795 22 892 23 413

Tjänster 214 148 220 103 170 826 178 578
Lämnade bidrag 26 682 30 093 26 682 30 093
Hyreskostnader 3 211 5 644 47 697 50 945
Avgifter 3 540 3 655 3 540 3 655
Övriga kostnader 3 611 2 247 3 611 2 045

SUMMA 705 249 737 895 672 937 703 898

Koncernen Kommunen
Not 3 Av- och nedskrivningar 2016 2017 2016 2017

Planenlig avskrivning anläggningstillgångar 45 902 50 394 24 698 25 941

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 1 656 555 1 656 0

SUMMA 47 558 50 949 26 354 25 941
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Koncernen Kommunen
Not 4 Skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning
2016 2017 2016 2017

Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 407 119 419 596 407 119 419 596

Preliminär slutavräkning 2017 402 -1 958 402 -1 958

Slutavräkning 2016 -1 972 511 -1 972 511
Mellankommunal kostnadsutjämning 637 652 637 652
Summa skatteintäkter 406 186 418 801 406 186 418 801

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 98 191 104 676 98 191 104 676
Strukturbidrag -27 0 -27 0
Införandebidrag 0 0 0 0
Kostnadsutjämningsbidrag 505 3 827 505 3 827
Regleringsbidrag 0 0 0 0
Fastighetsavgift 15 162 15 351 15 162 15 351
Kostnadsutjämningsavgift 5 555 348 5 555 348
Regleringsavgift -300 -94 -300 -94
LSS-utjämningsavgift -991 -233 -991 -233
Generella statsbidrag* (se fördelning 2016 i not 
4 b)

8 191 7 270 8 191 7 270

Summa generella statbidrag och utjämning 126 286 131 145 126 286 131 145

SUMMA 532 472 549 946 532 472 549 946

Not 4b Generellt statsbidrag 2016 2017 2016 2017
Ersrättning  med anledning av flyktingsituationen
 - Kommunstyrelsen samt gymnasienämnd 4 321 0 4 321 0
 - Kultur- och utbildningsnämnden 1 650 0 1 650 0
 - Socialnämnden 2 220 0 2 220 0
SUMMA 8 191 0 8 191 0

Koncernen Kommunen
Not 5 Finansiella intäkter 2016 2017 2016 2017

Räntor likvida medel 116 45 21 33

Räntor fordringar 0 61 0 39

Utdelning, kommunala bolag 0 0 0 0

Utdelning Kommuninvest 1198 908 1 198 904
Riskpremie borgensåtagande 0 1 511 1 498 1 511
Återföring, nedskrivning finansiell anläggn tillg 0 0 0 0
SUMMA 1 314 2 525 2 718 2 487

Koncernen Kommunen
Not 6 Finansiella kostnader 2016 2017 2016 2017

Räntor långfristiga lån 10 556 10 665 3 048 2 984

Ränta på pensionsskuld 57 0 57 0

Räntebidrag 0 0 0

Övriga finansiella kostnader 194 175 194 175
Nedskrivning finansiell anläggningstillgång 0 0 0

SUMMA 10 807 10 840 3 299 3 159
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Koncernen Kommunen
Not 7 Extraordinära intäkter 2016 2017 2016 2017

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Koncernen Kommunen
Not 8 Extraordinära kostnader 2016 2017 2016 2017

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Koncernen Kommunen
Not 9 Justering för övriga ej likviditetspå-

verkande  poster 2016 2017 2016 2017
Realisationsförlust 1041 202 0 0

Övrigt 0 -1 572 0 -1 548

Ändring av redovisningsprincip (avsättningar) -2722 0 -2 722 0

SUMMA -1 681 -1 370 -2 722 -1 548

Koncernen Kommunen
Not 10 Mark, byggnader och tekniska  

anläggningar 2016 2017 2016 2017
Ing anskaffningsvärde 1 464 831 1 521 790 706 727 723 961

Korrigering 0 -67 032 -67 032

Nyanskaffningar 120 071 73 641 17 234 14 248

Uppskrivningar mark 15 587 15 587 0 0

Försäljning/utrangering -63 112 -25 491 0 0

Ackumulerade avskrivningar -766 316 -711 344 -410 441 -339 190

Nedskrivning fastighet 0 -5 054 0

Årets avskrivningar mm -40 806 -43 498 -19 999 -19 449

SUMMA 730 255 758 599 293 521 312 538

därav:

Markreserv och saneringsfastigheter 12 034 33 683 12 034 6 071

Verksamhetsfastigheter 137 632 136 179 137 632 136 179

Fastigheter för affärsverksamhet 101 732 102 810 101 732 102 810

Publika fastigheter 30 941 34 019 30 941 34 019

Fastigheter för annan verksamhet 4 245 33 459 4 245 33 459

Exploateringsmark 342 0 342 0

Övriga fastigheter 6 595 281 518 6 595 0

Pågående nyanläggningar 0 16 482 0 0

Tekniska anläggningar 0 120 449 0 0
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Koncernen Kommunen
Not 11 Maskiner, inventarier och övriga  

anläggningstillgångar 2016 2017 2016 2017
Ing anskaffningsvärde 126 013 135 426 119 164 128 309

Korrigering 0 -69 038 0 -69 038

Nyanskaffningar 9 437 10 910 9 145 9 522

Försäljning/utrangering -53 0 0 0

Ackumulerade avskrivningar -71 085 -33 059 -65 885 -27 433

Årets avskrivningar mm -6 752 -6 897 -6 355 -6 492

SUMMA 57 560 37 342 56 069 34 868

därav:

Fordon 3 690 4 462 2 690 2 158

Maskiner 871 2 392 486 2 327

Övriga inventarier 27 623 29 048 27 623 29 048

Fastighetsutgifter ej ägda fastigheter 23 966 0 23 966 0

Konst 1 410 1 440 1 305 1 335

Koncernen Kommunen
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar

2016 2017 2016 2017
AKTIER

Degerforsbolagen AB, andel 100 % 0 0 20 624 20 624

Inera AB, Kommentusgruppen AB 1 43 1 43

1 43 20 625 20 667

ANDELAR M M

Kommuninvest Ekonomiska Förening 5403 5 403 5 403 5 403

Bergslagens Räddningstjänstförbund 590 590 590 590
Övrigt 159 146 0 0

6 152 6 139 5 993 5 993
UTLÄMNADE LÅN

Degerforsbolagen AB

Kommuninvest, Förlagslån 1500 1500 1500 1500

Övriga låntagare 1500 1500 1500 1500

3 000 3 000 3 000 3 000

SUMMA 9 153 9 182 29 618 29 660

Koncernen Kommunen
Not 13 Förråd 2016 2017 2016 2017

Bränslelager 523 553 0 0

Exploateringsmark 28 28 28 28

SUMMA 551 581 28 28
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Koncernen Kommunen
Not 14 Fordringar

2016 2017 2016 2017
Kundfordringar 11 611 21 114 7 384 11 184

Diverse kortfristiga fordringar 3 104 10 718 2 108 9 626

 - varav kortfristig del långfristig fordran

Upplupna intäkter 57 678 28 796 50 439 22 027

 - varav skatteintäkter 812 0 812 0

Förutbetalda kostnader 763 4 276 769 2 962

SUMMA 73 156 64 904 60 700 45 799

Koncernen Kommunen
Not 15 Kassa och bank 2016 2017 2016 2017

Bank 83 408 107 871 41 009 58 978

SUMMA 83 408 107 871 41 009 58 978

Koncernen Kommunen
Not 16 Eget kapital 2016 2017 2016 2017

Eget kapital 185 565 203 961 130 394 130 423

Justering, förändrad redovisningsprincip -2 722 0 -2 722 0

(avseende avsättningar)

Därav årets resultat, enligt Resultaträkning 21 444 18 396 5 569 30

Koncernen Kommunen
Not 17 Avsättningar 2016 2017 2016 2017

Avsättning pensionsskuld 6 574 6 847 6 574 6 847

Avsättning särskild avtalspension 0 1 363 0 1 363

Avsättning särskild löneskatt 1 595 1 991 1 595 1 991

Summa avstämning för pensioner 8 169 10 201 8 169 10 201
Avläst aktualiseringsgrad 98% 98% 98% 98%

Andra avsättningar, framtida skatteskuld 10 263 14 086 0 0

Andra avsättningar, infrastrukturåtgärder 827 0 827 0

SUMMA 19 259 24 287 8 996 10 201

Koncernen Kommunen
Not 18 Långfristiga skulder 2016 2017 2016 2017

Lån i banker och kreditinstitut

Ingående skuld långfristig upplåning 575 487 540 285 197 720 171 785

Nya lån 0 5 800 0 0

Nya lån (Korrigering 2015 Degerfors IF) 2 107 0 2 107 0

Årets amorteringar -22 367 -10 100 -22 100 -10 100

Förändring nästa års amorteringar -19 000 -10 000 0

Investeringsbidrag 0 1 527 0 1 527

Förändring av periodiserade anslutningsavgifter 4 058 -279 4 058 -279

SUMMA 540 285 537 233 171 785 162 933

Pensionsåtagandet är beräknat med hjälp av underlag från Kommunernas Pensionsanstalt, KPA.  
Andra avsättningar utgörs av avsättning till infrastrukturella investeringar om 0,8 mkr.
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därav:

Inhemsk upplåning 532 784 528 484 164 284 154 184

 - varav Kommuninvest i Sverige AB 550 600 527 400 173 100 153 100

 - varav Swedbank 1 284 1 084 1 284 1 084

 - förändring nästa års amorteringar -19 100 0 -10 100 0

Revers Stora Valla 2 107 2 107 2 107 2 107

Skuld för investeringsbidrag 1 527 1 527

Skuld för anslutningsavgifter 5 394 5 115 5 394 5 115

SUMMA 540 285 537 233 171 785 162 933

Koncernen Kommunen
Not 19 Kortfristiga skulder 2016 2017 2016 2017

Kortfristig skuld kreditinstitut m fl 19 100 10 100 10 100 10 100

Skuld till kommunägda bolag o kommunalförbund 0 0 0 0

Leverantörsskulder 43 345 54 839 28 158 39 566

Moms och punktskatter -1 080 3 110 -1 080 3 110

Personalens källskatt mm. 5 729 6 167 5 729 6 167

Övriga kortfristiga skulder 6 971 7 612 6 971 7 612

Upplupna kostnader förutbetalda intäkter 134 908 125 588 119 891 111 764

 - varav förutbetalda skatteintäkter 1 972 3 419 1 972 3 419

 - varav övriga förutbetalda intäkter 31 115 46 534 31 115 43 579
 - varav förutbetalda intäkter, VA-kollektiv 1 566 1 813 1 566 1 813
 - varav förutbetalda intäkter, renhållningskollektiv 3 790 3 173 3 790 3 173

 - varav upplupna löner 6 086 5 650 6 086 5 650

 - varav upplupna semesterlöner 14 726 16 026 13 126 14 424

 - varav upplupna arbetsgivaravgifter 12 194 13 197 12 194 13 197

 - varav pensionskostnad, individuell del 12 435 13 201 12 435 13 201

 - varav särskild löneskatt 3 016 3 202 3 016 3 202

 - varav räntekostnader 3 879 4 076 1 190 1 173

 - övriga upplupna kostnader 44 129 15 297 33 401 8 933

SUMMA 208 973 207 416 169 769 178 319

Koncernen Kommunen
Not 20 Pensionsförpliktelser 2016 2017 2016 2017

Pensionsförpliktelser som inte har upp-
tagits bland skulder och avsättningar 219 966 215 288 219 966 215 288
Särskild löneskatt 53 364 52 229 53 364 52 229

SUMMA 273 330 267 517 273 330 267 517

Koncernen Kommunen
Not 21 Ansvarsförbindelser och  

borgensåtagande
2016 2017 2016 2017

Egnahem och småhus med bostadsrätt 58 26 58 26

Kommunala företag inkl. allmännyttan 0 0 377 500 374 300

Övriga borgensåtaganden 2 100 2 100 2 100 2 100
SUMMA 2 158 2 126 379 658 376 426

Degerfors kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga förpliktelser.  
Innebörden av detta återfinns under avsnittet fördjupad finansiell analys - kommunen.
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Koncernen Kommunen
Not 22 Operationell leasing, kommunen Förfallotid

Inom 1 år Inom 2-5 år

Bilar 1 307 1 965

Kopiatorer 400 382

SUMMA 1707 2347

Koncernen Kommunen
Not 23 Hyresavtal, kommunen Förfallotid

Inom 1 år Inom 2-5 år

Långtidshyror, tkr 10 758 11 040

I hyror ingår de koncernexterna hyror som kommunen har avtal på. Kommande betalningar inom 2-5 år  
utgår från 2017 års hyresnivåer. Några beslut angående neddragning på bostäder/lokaler är inte fattade  
varför annan beräkning ej kan göras.
   
Uppgifter om leasing omfattar enbart kommunen. Motsvarande siffror för koncernen saknas.
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redovIsnIngsprIncIper

Den kommunala redovisningslagen
Det som reglerar hur den kommunala redovisningen 
skall utformas är dels god redovisningssed samt den 
kommunala redovisningslagen. I denna lagstiftning 
regleras hur kommunens ekonomiska resultat och fi-
nansiella ställning skall redovisas i en resultaträkning, 
en balansräkning samt en finansieringsanalys. För att 
beskriva kommunens interna redovisning används 
en drift- och investeringsredovisning. Dessutom ska 
kommunen upprätta en koncernredovisning eller 
sammanställd redovisning som är det uttryck man 
använder i lagstiftningen. 

Resultaträkningen innehåller en beskrivning av kom-
munens resultat på olika nivåer.
 
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen 
vid årets slut och redovisar värdet av tillgångarna och 
hur dessa har finansierats. Detta kan ha skett an-
tingen via eget kapital, lån eller skulder. Tillgångarna 
delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstill-
gångar.

Avsättningar är skulder som är okända vad gäller 
förfallotid och belopp och därmed osäkra.
Skulderna delas upp i långfristiga och kortfristiga. 
Kortfristiga är de som förfaller till betalning inom 
ett år. Skillnaden mellan tillgångar och summan av 
avsättningar och skulder är det egna kapitalet.
Finansieringsanalysen informerar om det kassaflöde 
som skett från den löpande verksamheten, investe-
ringarna och finansieringen. Har finansieringsanaly-
sen ett positivt saldo innebär detta att likviditeten har 
förstärkts under året. 

Enligt den kommunala redovisningslagen ska års-
redovisningen förutom ovan nämnda resultat- och 
balansräkningar även innehålla en förvaltningsberät-
telse som ska ge en översikt över utvecklingen och 
de förhållanden som är viktiga för att kunna bedöma 
ekonomin. 

Redovisningsprinciper
Redovisningslagen tydliggör även en del principer för 
den ekonomiska redovisningen. 

Dessa är:
- Principen om pågående verksamhet
- Principen om transparens eller öppenhet
- Försiktighets och matchningsprincipen
- Kongruensprincipen
- Objektivitetsprincipen
- Principen om historiska anskaffningsvärden

De tre översta principerna är överordnade de tre öv-
riga och innebär i korthet att verksamheten är tänkt 
att fortsätta kontinuerligt och är utgångspunkt för de 
övriga principerna. Transparens innebär att redovis-
ningen ska ske med öppenhet. Försiktighetsprincipen 
styr hur värdering av ersättningar och anskaffningar 
ska ske.

Sammanställd redovisning
Degerfors kommunkoncern omfattar förutom 
kommunen även aktiebolag där kommunen har ett 
väsentligt inflytande. Ett väsentligt inflytande inne-
bär en ägarandel överstigande 20 %. Det gäller såväl 
bolag som kommunalförbund. I koncernredovisning-
en för 2017 ingår Degerfors Bolagen AB, Degerfors 
Byggen AB, Degerfors Industrihus AB och Deger-
fors Energi AB. 

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering. Det 
innebär att kommunens bokförda värden på aktier i 
dotterbolagen elimineras med dotterbolagens egna 
kapital vid förvärvstillfället. Det innebär även att 
endast den ägda andelen av dotterbolagens tillgångs- 
och skuldposter respektive intäkts- och kostnadspos-
ter har medtagits. 

Interna poster av väsentlig betydelse har eliminerats. 
Bolagens obeskattade reserver betraktas som eget 
kapital. I koncernresultaträkningen har bolagens 
bokslutsdispositioner återförts. Kommunens redovis-
ningsprinciper gäller vid upprättandet av koncernre-
dovisningen.

Tillämpning av redovisningsprinciper
I 2017 års bokföring och bokslut har den kommuna-
la redovisningslagens bestämmelser i allt väsentligt 
tillämpats. 

Pensionsskulden redovisas enligt den blandade 
modellen. Den pensionsskuld som uppkommit efter 
1998-01-01 redovisas som en avsättning i balansräk-
ningen. Beräkningarna har utförts av KPA. Den årli-
ga förändringen av pensionsskulden redovisas bland 
verksamhetens nettokostnader i resultaträkningen. 
Den finansiella delen av pensionsskuldsökningen 
redovisas som en finansiell kostnad. Den individu-
ella delen av avtalspensionen, inklusive löneskatt, är 
kostnadsförd och redovisas som en kortfristig skuld, 
då utbetalning sker i mars. 
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Värdering av pensionsförpliktelser har skett med 
tillämpning av RIPS 07. I de redovisade pensionsför-
pliktelserna, såväl i avsättning som i ansvarsförbin-
delse, har särskild löneskatt inkluderats.
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet mins-
kat med eventuellt investeringsbidrag. Avskrivningsti-
derna baseras på anläggningstillgångarnas beräknade 
livslängd och följer tidigare års principer för avskriv-
ningstider. Avskrivningar på investeringar gjorda 
under året har påbörjats under 2017.
 
Under 2014 påbörjades komponentavskrivning på 
nya objekt. Även tidigare har komponentavskrivning 
nyttjats när det gäller reinvesteringar i delar av fast-
igheter, exempelvis tak eller ventilation. I samband 
med att kommunen införde nytt ekonomisystem 
under 2017 har kommunens samtliga anläggningar 
setts över och delats upp i komponenter där väsent-
ligt restvärde, i förhållande till återstående ekonomisk 
livslängd, fanns.

Som investering räknas tillgångar med en varaktighet 
överstigande tre år och att inköpsvärdet överstiger ½ 
basbelopp.

Samtliga leasingavtal avseende bilar klassificeras som 
operationell leasing även om leasingperioden över-
skrider 3 år. Det totala åtagandet i förhållande till 
kommunens samlade balansomslutning bedöms inte 
uppgå till väsentliga belopp.

Avgiftskollektivens ackumulerade resultat redovisas 
som skuld till abonnentkollektiven och resultaten för 
vatten- och avloppskollektivet samt renhållningskol-
lektivet påverkar därmed inte kommunens externa 
resultat. I samband med utbyggnad av kommunalt 
vatten och avlopp längs Västra Möckelnstranden 
har erhållna anslutningsavgifter periodiseras över en 
20-årsperiod från anslutningsdagen räknat.

Intäkter och kostnader av väsentliga belopp som re-
dovisas efter årsskiftet men är hänförliga till redovis-
ningsperioden, har tillgångs-/skuldbokförts och be-
lastar årets redovisning. Periodisering har även skett 
av väsentliga intäkter och kostnader som bokförts 
redovisningsåret men som avser nästkommande år. 
Skatteintäkter redovisas i enlighet med rekommenda-
tion från RKR, vilket innebär att skatteintäkter skall 
redovisas efter bokföringsmässiga grunder baserat på 
prognos från Sveriges Kommuner och Landsting.

Kostnads- och intäktsräntor och räntebidrag som 
kan hänföras till redovisningsperioden har skuld-
bokförts respektive fordringsbokförts och belastar 
resultatet.

Timlöner och ersättningar för obekväm arbetstid 
som avser redovisningsperioden har skuldbokförts 
och påverkat resultatet.

Upplåning sker enligt huvudmetoden, det vill säga 
lånekostnaderna belastar resultatet för den period de 
hänför sig till.

Degerfors kommun har inga visstidsförordnanden 
som avviker mot vad som anses normalt. De chefs-
förordnanden som finns innebär inget extra utflöde 
av pengar när dessa upphör. De chefsförordnanden 
som finns har en tillsvidaretjänst som grund.
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kommunstyrelsen

Verksamhetsområde
Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Kom-
munstyrelsen har enligt kommunallagen uppsikt över samtliga nämnders verksamhet, vilket även innefattar 
de kommunägda företagen samt kommunalförbund som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har fyra 
avdelningar: Kansliavdelning, ekonomiavdelning, personalavdelning, näringslivsavdelning samt miljö- och 
samhällsbyggnadsavdelning.

Årets verksamhet 
Följande större händelser är värda att lyfta fram utifrån verksamhetsåret 2017.
-  Etapp 2 av ombyggnationen av järnvägsstationen färdigställdes i allt väsentligt under 2017. Åtgärden  
 finansieras genom bidrag från Region Örebro Län (Citybanepengarna).
-  Arbetet med planer för möjliggörande av nybyggnation med åretruntboende har fortsatt på Västra  
 Möckelnstranden.
-  Degerfors har drivit arbetsmarknadsprojektet ”Toppa Laget” som syftade till att ta fram en modell.  
 Projektet färdigställdes 2017 och godkändes senare av tillväxtverket.
-  Degerfors kommun deltar även i ett länsövergripande arbetsmarknadsprojekt ”All in” projektet är  
 fortfarande i en uppstartsfas och effekter går ej att se än. 
-  Avtal om samarbete och marknadsföringsinsatser har tecknats både mede Degerfors IF och Deger 
 fors volleybollklubb Orion.

Tanken var att under 2017 implementera ett nytt system för hantering av flexibel arbetstid. Detta arbete har 
ej hunnits med under 2017 utan uppstart är planerad till våren 2018.
Införande av nytt ekonomisystem har pågått under stor del av 2017. Under 2018 kommer fortsatt implemen-
tering ske med fortsatt uppbyggnad av rutiner.  

Arbete med en ny hemsida har pågått under 2017. Lansering skedde i mitten av januari.

Senaste åren har präglats av relativt stor omsättning av personal vilket inneburit många rekryteringsprocesser 
inom förvaltningen. 

Måluppfyllelse
Hög servicenivå
Målen inom detta område följer den strategiska inriktningen om en god tillgänglighet. En hög servicenivå 
gentemot medborgarna innebär:
• Ansökningar inom bygg- och miljöområdet ska behandlas skyndsamt utan onödigt dröjsmål som kan  
 innebära olägenhet för den enskilde. 
 Inom miljöområdet är handläggningstiderna kortare än inom byggområdet där handläggningstiden marginellt överstigit  
 10 veckor. 
• Allmänhetens kontakt med kommunen ska ske på ett tillmötesgående sätt och utan dröjsmål i 
 handläggningen.
 I allt väsentligt bedöms målet vara uppfyllt
• Förvaltningens interna serviceorgan ska bistå nämnder och övriga förvaltningar med efterfrågad
 service på tillmötesgående sätt.
 I samband med införande av nytt ekonomisystem har förvaltningens möjlighet varit 
 begränsad att bistå förvaltningarna med ekonomisk information. 
Rättssäker handläggning
Målen inom dessa områden följer den strategiska inriktningen om en effektiv organisation.
• Besvärsärendena inom bygg- och miljöområdet ska stå sig vid överprövning i första instans.

Ordförande: Peter Pedersen (v)
Förvaltningschef: Max Tolf
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 Två ärenden har under året ej stått sig i första instans vid överprövning. Det gäller ett strandskyddsä- 
 rende vid sjön Ölen och hyttpipan i Svartå.
• Handlingar ska färdigställas och skickas ut/vara tillgänglig på lämpligt sätt i god tid inför   
 sammanträden så att de förtroendevalda har tillräckligt med tid att sätta sig in i ärendena.   
 Enligt kommunallagen och kommunstyrel sens och nämndernas reglemente gäller    
 följande tider inför sammanträde:
• Kommunfullmäktige, senast 7 dagar innan sammanträdet
 Målet är uppnått.
• Kommunstyrelsen och övriga nämnder, senast 4 dagar innan sammanträdet.
 Målet uppnås i stort men kompletterande utskick förekommer.

Mål utifrån en hållbar utveckling
När kommunens befolkningsminskning stannat av har ett ökat krav på bostäder framkommit. För att följa 
den strategiska inriktningen avseende en god miljö, goda livsvillkor genom livet, ökande befolkning i bra 
boendemiljö behöver en bostadsförsörjningsplan arbetas fram.
• Arbetet med en bostadsförsörjningsplan har påbörjats under 2016 och ska färdigställas under 2017.
 Framtagandet av bostadsförsörjningsplan har fortskridit under 2017 fastställdes av kommunfullmäktige i december  
 2017.  
 Målet är uppnått.
Målet följer den strategiska inriktningen om att näringslivet växa och inom och med ett flertal näringsgrenar.
• Kontakterna med befintliga och nya företag ska utföras på ett sätt som innebär att före tag väljer att  
 stanna kvar i Degerfors kommun eller förlägga ny verksamhet inom kommunen. 
 Under året startades 27 nya företag i kommunen. Mestadels tjänsteföretag. Kommunen genomförde tillsammans med  
 Degerfors Industrihus 10 företagsbesök och näringslivskontoret besökte cirka 15 företag i samband med olika 
 informationsinsatser.

 Näringslivsavdelningen kommunicerar via e-post med drygt 200 företag. Den facebooksida som startades upp vid  
 halvårsskiftet 2017 har i nuläget omkring 100 följare. Under året har vi arrangerat 15 företagsträffar och vid det  
 årliga Företagarkalaset var 50 företag representerade.

 Även 2017 förbättrades kommunens ranking i Svenskt näringslivs företagsklimatranking med 48 placeringar till  
 plats 104 av landets 290 kommuner.  

Årets resultat
Kommunstyrelsens verksamheter lämnar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 1,1 mkr. Överskottet 
inom räddningstjänst nedan beror på bland annat på minskning av pensionsskuld (budgeterat för en ökning) 
samt lägre lokalkostnader (hänsyn till detta har tagits i budget 2018). Kostnadsnivån för bostadsanpassnings-
bidrag har ökat relativt kraftigt de senaste åren. Viss justering av budget har skett men har ej varit tillräckligt. 
Gymnasienämndens underskott hänför sig till vuxenutbildningen. Inom detta område behöver ett ställnings-
tagande om verksamhetens omfattning ske under 2018.
Större avvikelse under 2017:

Räddningstjänst   +0,9 mkr
Bostadsanpassningsbidrag -0,7 mkr
Politisk verksamhet inkl  
sammanträdesadministration +0,5 mkr
Gymnasienämnd  -0,6 mkr
Färdtjänst   -0,4 mkr
Miljö- och samhällsbyggnads 
avdelning   +0,4 mkr

Jämfört med tidigare prognoser under 2017 är det främst det stora överskottet inom räddningstjänst som inte 
var känt. Den försiktighet som delvis råder vid lämnade av prognos har de senaste åren inneburit ett större 
överskott än planerat vid årets slut.
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Kostnaderna för 2016 var höga beroende på restaurering av Liagården, 3,0 mkr, samt nedskrivning av fiber 
med 1,6 mkr. samt nedskrivning är 7,7 mkr högre än 2015. Även intäkterna påverkas negativt av restaurering 
av Liagården då finansiering skedde via statsbidrag för ensamkommande flyktingbarn.

Kommunstyrelsen 2015 2016 2017
Redovisning i tkr
Intäkter 20 164 27 820 25 637
Kostnader -116 021 -131 840 -126 633
 varav personalkostnader -20 075 -21 648 -23 256
 varav kapitaltjänst -13 324 -15 725 -14 409
Verksamhetens
nettokostnad -95 857 -104 028 -100 996
Verksamhetsbidrag -97 584 -105 256 -102 051
Avvikelse 1 726 1 228 1 055
Andel av nämndernas 
totala nettokostnad % 19,3 20,2 20,2
Nettoinvesteringar 14 699 8 375 3 201

Verksamhetsmått/nyckeltal
Skillnaden mellan 2015 och 2016 vad avser ekonomi- och personaladministration förklaras till stor del av den 
personalökning som skett inom ekonomiavdelningen. Ökningen 2017 beror på extraanslag om ca 1,0 mkr 
för införande av nytt ekonomisystem. Politisk verksamhet avser såväl kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
som överförmyndarverksamheten. Den höga nivån avseende bidrag till kulturföreningar under 2016 beror på 
bidrag till ommålning av Folkets Park i Degerfors.

NYCKELTAL 2015 2016 2017
Ekonomi- och personaladministration

6 908 8 296 9 182
Ekonomi- och personaladministra-
tion/invånare 724 863 949
Politisk verksamhet/invånare,
hela kommunen 842 781 760
Politisk verksamhet/invånare,
inom kommunstyrelsen 668 559 592
Bidrag till kulturell  
verksamhet 959 1 427 1 086
Bidrag till kulturell  
verksamhet kr/invånare 100 148 112
Näringslivsbefrämjande åtgärder, 
nettokostnad kr/invånare 260 229 242
Antal diarieförda ärenden
bostadsanpassning 185 176 139
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Investeringar
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2017 uppgår till 4,1 mkr och budgeten fördelar sig enligt följande: 

 (tkr) Redovisat 2017 Budget 2017 Avvikelse
Ventilation, nämndhus 261,6 203,5 -58,1

Lastkaj, Parkskolans kök 4,7 450,0 445,3

Ventilation, fritidsgård 204,0 261,4 57,4

Folkhälsonämnden 72,6 200,0 127,4

Verksamhetssystem 
Bygg & Miljö 0 130,0 130,0
Stora Valla trafiksituation/
utemiljö 1 696,8 1 620,0 -77,1

Odelbergsvägen 33 flyk-
tingboende,kök 387,1 255,8 -131,3
Fiber på landsbygd 1 000,0 1 000,0

Busshållplats, merkoll 207,7 0 -207,7
Ombyggnad järnvägs- sta-
tion*, etapp 2 365,9 0 -365,9
Totalt 3 200,7 4 120,7 920,0

*Finansieras till största del via investeringsbidrag som influtit 2018.

Den största investeringen under året är färdigställandet av trafiksituation och utemiljö vid Stora Vallaskolan. 
Vad gäller utemiljön har det uppförts en arena för multisport. Ventilation nämndhus är de återstående arbetet 
på det större projekt som utfördes under 2016. Lastkajen vid Parkskolan kunde inte färdigställas under 2017 
som planerat. Arbetet kommer utföras under 2018.

Ombyggnationen av järnvägsstationen i Degerfors finansieras via bidrag från Region Örebro. Hela investe-
ringsutgiften för 2016, 1,9 mkr, samt årets investering täcks via investeringsbidrag.

Investeringsmedel som kommer begäras att föras över till 2017 uppgår till cirka 0,6 mkr och avser att använ-
das till ny lastkaj på Parkskolan.

Framtid
Under 2017 beslutades det om både en ny strategisk inriktning och en ny styrmodell. Under 2018 blir det 
första året med uppföljning och rapportering i enlighet med dessa beslut.

Ett viktigt arbeta är även att implementera den integrationsplan som antagits av kommunfullmäktige.
Den utredning som startades förra året om hur verksamheter inom kommunstyrelse, servicenämnd samt 
även AME ska organiseras. Inriktningsbeslut har fattas att servicenämnden ska vara kvar som egen nämnd 
samt att AME även framdeles ska vara organiserad under socialnämnden.
 
Under våren har kommunens första E-tjänster lanserats. Erbjudande kommer även skickas ut att barnom-
sorgsavgifter kan betalas via e-faktura.
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bygg- och mIljönämnden

Verksamhetsområde
Nämnden ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområde-
na. Nämnden ansvarar vidare för bygglovsprövning, handläggning av anmälningar, tillsyn enligt plan- och 
bygglagen, ventilationskontroll, kontroll av hissar mm. Nämnden deltar, främst genom miljö- och samhälls-
byggnadsavdelningen, även i olika förebyggande verksamhet t.ex. vid framtagande av planer etc. Nämnden 
ansvarar för årlig kalkning av sjöar och vattendrag.

Nämnden har ingen egen personal utan nämndens kostnader består framför allt av arvoden för nämndens 
ledamöter.

Delegationsbeslut samt körjournaler har varit föremål för internkontroll under 2017. I detta sammanhang 
kan noteras att en helt ny delegeringsordning för nämndes verksamhetsområde nyligen antagits.

Verksamhetsområde plan- och bygglagen
Antalet ärenden enligt plan- och bygglagen har under 2017 varit något färre än under 2016 (144 stycken jäm-
fört med 160 stycken).  

Tack vare stark prioritering av bygglovsärenden samt resursförstärkning med 0,5 tjänst har handläggningsti-
den marginellt överstigit 10 veckor. 

Antalet ärenden avseende ovårdade fastigheter är fortsatt många men Stora Strömtorp 1:132 (gamla Ström-
torpsskolan) har efter ca 20 år kunnat avslutas.

Bygglov för 10 st marknära lägenheter i strandnära läge har efter diverse ändringar medfört att allmännyttans 
första nyproduktion på ca 40 år påbörjats. Därutöver har flera bygglov för enbostadshus på landsbygd och 
västra Möckelnstranden meddelats.

I september besökte nämnden och personal 2017 års bomässa i Linköping.

Verksamhetsområdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn
Tillståndsansökningar, anmälningar, klagomål, remisser, årsrapporter och förfrågningar inom verksamhets-
områdena har handlagts med korta handläggningstider. Tillsyn har skett enligt tillsynsplaner inom områdena 
livsmedelstillsyn, miljöskydd och häsoskydd. Ett särskilt kemikalieprojekt med inriktning på märkning (CLP) 
har genomförts under året.

Antalet diarieförda ärenden inom de aktuella områdena har varit fler än föregående år (234 stycken att jämfö-
ra med 203 stycken). Detta framförallt beroende på fler tillsynsaktiviteter. Ingen livsmedelsburen smitta har 
konstaterats.

Måluppfyllelse
Inom verksamhetsområdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn har löpande tillsyn och prövning 
fungerat på viss bekostnad av förebyggande kontroll enligt verksamhetsplanen. Tillsynsskulden inom livs-
medelskontrollen har sjunkit.

Bygglovsansökningar prioriteras som tidigare. Sjökalkningen har gett avsedd effekt. Samtliga besvärsärenden 
utom två har stått sig vid överprövning i första instans.

Ordförande: Torbjörn Holm (v)
Avdelningschef: Mårten Persson
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Nyckeltal
2015 2016 2017

Antal diarieförda ärenden (st.) 401 363 378
varav miljö-, hälsoskydd, 
livsmedel 224 203 234
varav bygglov, inklusive
bygganmälan 177 160 144

Årets resultat
Årets budgetavvikelse uppgår till +16 tkr.

Redovisning i tkr 2015 2016 2017
Intäkter 0 0 0
Kostnader -109 -91 -108
 varav personalkostnader -102 -88 -102
 varav kapitaltjänst 0 0 0
Verksamhetens  
nettokostnad -109 -91 -108
Verksamhetsbidrag 118 121 124
Avvikelse 9 30 16

Andel av nämndernas
totala nettokostnad % 0,0 0,0 0,0

Nettoinvesteringar 0 0 0

Investeringar
Bygg- och miljönämnden har inga investeringar under år 2017.

Framtid
En revidering av taxorna har varit planerat men nytt förslag från Sveriges kommuner och landsting inväntas.

Den upparbetade skulden avseende tillsynsavgifter för livsmedelskontroller ska vara avklarad 2019. E-tjänster 
ska arbetas fram och utvecklas.

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen planerar dessutom att vika resurser för arbetet med kulturmiljöpro-
gram, åtgärdsarbete enligt vattendirektivet mm.
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Ordförande: Per-Olow Linder (v)
Förvaltningschef: Anders Luthman

servIcenämnden

Verksamhetsområde
Servicenämndens verksamhet omfattar teknisk verksamhet och olika former av serviceverksamhet i kommu-
nen. 
Verksamheten är fördelad på skattekollektiv respektive avgiftskollektiv för vatten och avlopp (VA) och ren-
hållning. Skattekollektivet omfattar underhåll av gator och vägar, park- och grönområden, fritidsanläggningar, 
vaktmästeri, verkstad och fordonspark, IT och telefoni samt administration av kommunens fastigheter. Kom-
munala handikapprådet (KHR) är underordnad servicenämnden och servicenämndens ordförande ska också 
vara ordförande i KHR
Verksamheterna inom avgiftskollektiven finansieras fullt ut med abonnentavgifter. 
Årets verksamhet
Under året har nya toppbeläggningar och reparationer utförts på gator – och cykelvägar enligt plan. Återställ-
ning 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 le-
kutrustning. Arbetet med att förbättra trafiksituationen vid Stora Vallaskolan har slutförts och en multisportan-
läggning 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 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. 

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

Måluppfyllelse 
Servicenämnden har med utgångspunkt i Degerfors kommuns vision ”En lättbodd kommun med goda och 
hållbara livsvillkor” upprättat övergripande mål för verksamheterna. 

Måluppfyllelsen för 2017 har varit god. Det finns några områden med delvis måluppfyllelse, exempelvis differen-
tierad renhållning för hushållen, halter av metall i slam och kommunens utemiljöer.

Årets resultat
Servicenämndens skattekollektiv redovisar ett överskott på 319 tkr för 2017. Överskottet beror på försäljnings-
intäkter för såld tomtmark samt den extra driftbudgeten på 300 tkr för rivning av Hyttpipan. Ingen rivning har 
genomförts under året då rivningsbeslutet överklagades 

Avgiftskollektiven är åtskild från kommunens skattefinansierade verksamhet vilket medför att resultaten ska 
dokumenteras och regleras inom resultatutjämningsfond. VA-verksamhetens resultat uppgick till 247 tkr vilket 
beror på lägre kostnader, främst från investeringsverksamheten. Renhållningsverksamhetens resultat blev ett 
underskott på -617 tkr som beror på återvinningsplanens utbyggnad under året. 

Investeringar
Servicenämndens investeringsbudget 2017 uppgår till totalt 29,4 mkr. Investeringsbudgeten inkluderar över-
förda medel för de investeringsprojekt som inte färdigställdes under 2016, totalt 13,2 mkr varav 298 tkr avser 
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skattekollektivet och resterande 12,9 mkr avgiftskollektivet. 

Investeringar (tkr) Redovisning 
2017

Årsbudget 
2017

 +/- Överförs till 
2018

Skattekollektiv 8 645 10 265 1 620 2 170

Avgiftskollektiv
6 034 19 105 13 070 12 112

Totalt 14 679 29 370 14 690 14 282

Investeringar på fastigheter har genomförts, bland annat låssystem på Strömtorpsskolan, badrum på De-
gernäs 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 nybygg-
nation av kommunal väg med belysning vid Kanadaskogen. Investeringen får uppgå till maximalt 1 mkr. 
Arbetet har påbörjats och kommer att färdigställas under 2018.

Utredning om nytt vattenverk är klar och en första kostnadskalkyl uppgår till 40-45 mkr. Den totala inves-
teringsbudgeten 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. Nytt renhållningsfor-
don levererades under våren.

Framtiden
För att kommunen ska kunna utveckla och satsa på fritidsverksamheten behöver budgeten ses över för fram-
tida 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 för att få en bättre kvalitet i verksamheter-
na. Felanmälan åt Degerforsbyggen sköts 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 om-
klädningsrum och en ny sporthall kommer att kostnadsberäknas eftersom det finns ett stort behov.

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 re-
ningsverk 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.

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- 



53

Resultat- och balansräkning, vatten- och avloppsverksamheten

RESULTATRÄKNING (tkr) 2016 2017
 

Verksamhetens intäkter 18 721 18 602
Verksamhetens kostnader -13 807 -12 166
Avskrivningar -4 279 -4 536

 
Verksamhetens nettokostnader 635 1 900

 
Finansiella poster -2 167 -1 653

 
Årets resultat -1 532 247

 
 

BALANSRÄKNING (tkr) 2016 2017
 

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Mark, byggnader och anläggningar 86 484 86 555
Inventarier 38 20
Årets investeringar 5 185 3 777
Summa anläggningstillgångar 91 707 90 352

 
Omsättningstillgångar  
Kundfordringar 3 162 2 284
Fordran på skattekollektivet 1 566 1 813
Summa omsättningstillgångar 4 728 4 097

 
SUMMA TILLGÅNGAR 96 435 94 449

 
 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  
Eget kapital 1 566 1 813
- därav årets resultat -1 532 247

 
Skulder  
Skuld för anslutningsavgifter 5 394 5 115
Långfristiga skulder tillgångar 82 593 82 593
Långfristiga skulder årets investeringar 5 185 3 777
Korta skulder, leverantörer, moms, pension etcetera *) 1 697 1 150
Summa skulder 94 869 92 635

 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 96 435 94 448

* Avräkning mot kommunen, schablon

nyttjas under några år framöver. 
En revidering av renhållningsföreskrifter och avfallsplan ska färdigställas under 2018. 
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kultur- och utbIldnIngsnämnden

Årets verksamhet 
Kultur- och utbildningsnämndens uppdrag indelas i två ansvarsområden. Kultur- och fritidsområdet omfattar 
musikskola, bibliotek, fritidsgård, visst föreningsstöd och allmänkultur. Utbildningsområdet omfattar försko-
leverksamhet, öppen förskola/familjecentral, pedagogisk omsorg på obekväm tid, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola samt elevhälsa.

Under 2017 har en hel del saker hänt som till exempel:
• En omorganisation gjordes i samband med att en skolledartjänst blev vakant. I ledningen för grund 
 skola/särskola/fritidshem finns nu totalt fyra rektorer med fyra biträdande rektorer, vilket förbättrat  
 arbetsmiljön.
• Studiehandledning/modersmål finns i ökad omfattning
• Läslyftet har startat upp även inom försko lans verksamhet
• Ytterligare en specialpedagog har anställts inom förskolans verksamhet
• Utökning av en bibliotekarie på biblioteket och då också utökade öppettider
• Fritidsgården flyttade till centrum och fick namnet Centrumgården

Måluppfyllelse
Kultur- och utbildningsnämnden har inför 2017 formulerat sitt övergripande mål som att alla elever ska minst 
vara godkända i alla ämnen. Till detta kommer kommunens prioriterade mål att alla elever ska vara behöriga 
till nationellt program på gymnasiet. 

Måluppfyllelsen vad gäller behörigheten till nationellt program på gymnasiet ökade under 2017 och stannade 
på en mycket hög nivå. Måluppfyllelsen vad gäller minst godkänt i alla ämnen sjönk dock.

Ordförande: Kim Bäckström (v)
Förvaltningschef: Anna-Lena Sandell
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Inom förskolan har man kunnat erbjuda samtliga brukare plats inom fyra månader och också lyckats hålla 
nere barnantalet till 17 barn per avdelning i snitt. Båda dessa faktorer är ett svar på kommunens strävan att 
vara en lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor.

Årets resultat
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 2 046 tkr för 2017. Det område som enskilt står 
för den störta delen av överskottet är grundskolan. Orsak till det stora överskottet där är att skolan erhål-
lit betydligt mer statsbidrag än budgeterats. Statsbidragen syftar oftast till att tillsätta extra personal i olika 
specialfunktioner. Det är generellt svårt att hitta personal med den särskilda kompetensen vilket ofta leder 
till att obehörig personal anställs istället och då till lägre kostnad. Detta gör att osäkerheten blir stor huruvida 
statsbidraget kommer godkännas vid slutredovisning vilket i sin tur leder till stor osäkerhet i de ekonomiska 
prognoserna.

För att motverka skadegörelse och stök vid torget utökade fritidsgården sin verksamhet under hösten. Detta 
medförde ett negativt ekonomiskt resultat men detta kunde täckas av överskott inom både musikskola och 
bibliotek. Kultur- och fritidsområdet lämnade ett nollresultat för helåret.

Resultaträkning (tkr) Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017

Intäkter -17 093 -22 211 -16 312 5 899

Kostnader 190 209 201 690 197 837 -3 853

 - varav personalkostnader 127 762 138 652 138 695 43

Avskrivningar och ränta 2 634 1 879 1 879 0

Resultat 173 116 179 478 181 524 2 046

Verksamhetsmått/Nyckeltal
Nyckeltalen är baserat per verksamheten enligt bokföringen inom Kultur- och utbildningsförvaltningen. Den 
stora ökningen för förskola beror på arbetet med att minska barngruppernas storlek samt att statsbidraget för 
detta arbete under året kraftigt minskade. Dessutom har ytterligare en specialpedagog inom förskolan tillsatts 
i enlighet med fattade politiska beslut. Den lägre kostnaden per elev inom fritidshem beror på ett ökat antal 
elever.

Nyckeltal 2015 2016 2017

Kostnad förskola, kr/
inskrivet barn 114 764 119 773 127 010

Kostnad fritidshem, 

kr/inskrivet barn 24 589 23 512 22 065

Kostnad förskoleklass, 
hemkommun kr/elev 37 206 40 710 41 905

Kostnad grundskola åk 
1-9, hemkommun kr/elev 104 535 110 858 113 173

Bibliotek

Besök 34 171 34 730 35 802

Lånestatistik 57 469 57 086 58 545
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Investeringar
Kultur- och utbildningsnämnden har under 2017 investerat för 2 705 tkr. I budget fanns 3 216 tkr. Samtliga ej 
genomförda investeringar har äskats om att få överföras till 2018, totalt uppgående till 511 tkr.
 
Under 2017 har de flesta projekten fullföljts. Projekt tillgänglighetsanpassning och kompensatoriska hjälp-
medel för träningsskolan kommer att behövas under 2018. Flera projekt har det inte funnits hantverkare 
till under tider då skolan varit stängd. Dessutom har vattenskador i slutet av 2017 inneburit att två salar ska 
återställas under vårterminen 2018. På två förskolor beställdes i oktober lekställningar som ännu inte kom-
mit. Kvarvarande medel på posten för musikundervisning är använda till ombyggnation på Parkskolan och 
Bruksskolan. 

Investeringar (tkr) Redovisning 
2017

Årsbudget 
2017

 Avvikelse 
2017

Grundskoleverksamhet
2 127 2 521 394

Förskoleverksamhet
446 525 79

Konst 30 60 30

Övrigt 103 111 8

Totalt 2 706 3 217 511

Framtiden
I den förvaltningsövergripande kvalitetsrapport som görs efter varje läsårs slut togs nedanstående upp som 
viktiga punkter inför framtiden. De gäller fortfarande, även om mycket gjorts sedan dess.
• Se över fritidshemmens organisering och storlek.
• Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet  framför allt vad gäller analysarbetet.
• Förbättra övergångar mellan olika åldersstadier genom bättre samarbete i överlämningsarbetet.
• Utvärdera likabehandlingsarbetet. 
• Öka samverkan mellan all personal på enheten för att stärka likabehandlingsarbetet
 och värdegrunden. Detta innefattar även personal från andra förvaltningar som finns inom kultur-  
 och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Det är också önskvärt med större kollegialt lärande  
 mellan enheterna avseende likabehandlingsarbetet.
• Utveckla inkluderingen/tillgängligheten i undervisningen på samtliga enheter så att alla elever ges  
 möjlighet att nå kunskapsmålen.
• Utveckla arbetet med studiehandledning och modersmålsundervisning ytterligare.
• Utveckla föräldraskapsstödet tillsammans  med övriga aktörer.
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socIalnämnden

Årets verksamhet
Socialnämnden ansvarar för att tillgodose familjer och enskilda personers behov av stöd, hjälp, vård och 
omvårdnad i olika livssituationer. Behov som kan uppstå under livets alla faser och som för vissa är livslånga 
och andra tillfälliga. Under året har socialförvaltningen förändrat sin organisation. Nu består förvaltningen av 
två verksamhetsområden – Vård och Omsorg (VoO) och Individ, familj och funktionshinder (IFF) som leds 
av varsin verksamhetschef. De strategiska rollerna i förvaltningen har därmed förtydligats i förhållande till 
de som ansvarar för den dagliga driften. Organisationsförändringen genomfördes successivt under året och 
slutfördes under augusti månad. 

Antalet ensamkommande barn som kommunen ansvarar för har minskat. Vid årsskiftet 2017/2018 stängdes 
därför ett av kommunens HVB-hem Liagården. Samtidigt stängdes också kommunens korttidsboende enligt 
LSS. I februari stod ett nytt LSS-boende klart på Gärdesvägen med sex lägenheter. Det är ett stödboende för 
en yngre och mer självständig målgrupp i jämförelse med övriga gruppbostäder.
  
Inom hemtjänsten har arbetet med införande av ett mer individualiserat arbetssätt med stöd av IBIC (Indivi-
dens behov i centrum) fortsatt. Uppdragen ska utgå från enskilda personers behov och inte från de insatser 
som kommunen har. Förändringen av arbetssätt kommer fortsätta i övriga delar av förvaltningen. 

Inom hemsjukvården har arbetet med införande av ett hemtagningsteam pågått. Det är vår kommuns sätt att 
möta den nya lagstiftning som trätt i kraft 1 januari 2018 med förändrad rollfördelning mellan den kommu-
nala hemsjukvården och närsjukvården liksom slutenvården. Ett snabbare flöde med utskrivning tidigare från 
lasarettet är den stora utmaningen i detta.

Degerforsmodellen är ett uppmärksammat arbetssätt kring barn och unga i kommunen. Projektet med social 
insatsgrupp (SIG) i samverkan med skola, gymnasieskolan och folkhälsoverksamheten har fortsatt.
Under 2017 har vi tagit emot 88 nyanlända i kommunen. Det är något färre än året innan men fortfarande 
på en mycket hög nivå. Förvaltningen prioriterar genomförandet av de delar av den kommungemensamma 
handlingsplan som faller under vårt ansvar. Omfattande insatser görs framförallt inom arbetsmarknadsverk-
samheten.

Måluppfyllelse
Socialnämnden har i sin verksamhetsplan angivit ett antal mål, indikatorer och mått för att följa upp dessa. 
I verksamhetsplanen finns också strategiska aktiviteter angivna. De mått som bäst svarar mot kommunens 
antagna vision och strategiska plan från 2011 är nedanstående:

Mått 2015 2016 Mål 2017 2017
Barn i försörjningsstöd 
per månad 123 113 110 101
Barn i samverkan*  
per månad 9 8 10 8,2
Kötid (dagar) SÄBO i 
genomsnitt 147 77 80 86
Antal dygn i korttidsvård 
per månad 591 550 463
Icke verkställda beslut 
per kvartal 9 9 5 5,5

*Barn som deltagit i samverkan inom Degerforsmodellens riktade insatser.
Grön färg indikerar att målet uppfyllts. Gul färg att målet delvis är uppfyllt. Utöver detta markerar en röd färg 
att målet inte uppfyllts.

Ordförande: Anita Bohlin Neuman (v)
Förvaltningschef: Ingmar Ångman
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Årets resultat
Socialnämnden redovisar ett underskott på 9,1 mkr för 2017, av dessa avser 216 tkr projekt inom den sociala 
investeringsfonden. Underskottet beror främst på höga kostnader för institutionsplaceringar, justerade ersätt-
ningar från taxe- och avgiftsnämnden för att dessa ska avse rätt period, höga lönekostnader inom äldre- och 
funktionhinderomsorgen samt höga kostnader för kontaktperson och ledsagning enligt LSS. I samband med 
bokslutet har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan för ekonomisk kontroll som är godkänd av nämnden 
(SN 33-2018 § 14).

Resultaträkning (tkr) Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017
Intäkter 85 482 49 537 40 202 9 335

Kostnader -297 581 -281 603 -261 822 -19 781

- varav personalkostnader -209 452 -197 086 -186 940 -10 146

Avskrivningar och ränta -1 185 -1 218 -1 218 0

Resultat  -10 446

Investeringar
Socialnämnden redovisar ett överskott på 7 671 tkr för investeringsprojekten 2017. Då ombyggnationen av 
hemtjänstens nya lokaler startade senare än planerat och beräknas vara klar under hösten 2018 återstår större 
delen av budgeten. Därav har inte heller budgeten för utrustning av lokalerna förbrukats. Digitala signerings-
listor har införts i hemsjukvården. Nyckelfri hemtjänst är ett planerat projekt som inte hunnit startats upp 
under 2017. Socialnämnden föreslår föra över kvarvarande budget för nämnda investeringar till 2018. 

Investering (tkr) Redovisning 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017

Ombyggnation Sveagatan 3 186 7 000 6 814

Utrustning Sveagatan 3 0 300 300

E-tjänster 514 937 423
Medicintekniska produkter 615 600 -15

Åtgärder Vård och omsorg 201 360 159

Inventarier trapphusboende 110 100 -10

Totalt 1 626 9 297 7 671

Framtiden
Under 2018 finns en planering för färdigställande av nya lokaler för hemtjänsten. Genom dessa skapas möj-
ligheter att leva upp till de hygienföreskrifter som finns men också ytterligare utrymme för platser på särskilt 
boende med tanke på det ökande antal äldre vi på sikt står inför i kommunen.
 
Digitalisering är en utmaning och möjlighet för verksamheten. Socialnämnden kommer under början av 2018 
anta en treårsplan för den fortsatta utvecklingen inom området. 

Behovet av att utveckla vår attraktivitet som arbetsgivare för att kunna locka nya medarbetare men också 
behålla de vi har är stort. Särskilt viktigt är att kunna rekrytera nyckelkompetenser i form av sjuksköterskor 
och socionomer. Under 2018 kommer en modell för hur vi kan inför heltid som norm vid anställningar i 
förvaltningen tas fram.
 
En utmaning inför 2018 är också bostadsförsörjningen. Det saknas bostäder i Degerfors vilket drabbar flera 
av förvaltningens målgrupper; nyanlända, ungdomar och funktionshindrade. 
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folkhälsonämnden

Årets verksamhet
Folkhälsonämndens uppgift är att skapa förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa för medborgarna. 
Goda resultat uppnåddes genom samverkan och arbete på strukturnivå. 

Aktivt arbete kring organisation och ledarskap, tydlig styrning med tydligt förankrade mål och satsning på 
samspelande medarbetarskap bidrog till gott resultat i medarbetarundersökningen. Den totala sjukfrånvaron 
minskade till 6, 1 % och andelen heltider ökade till 75 %. Beslut om nybygge av kök tillsammans med Deger-
fors fattades under våren. Arbetet har dock inte startat. 

Måluppfyllelse 
Följande mål uppnåddes:
Folkhälsonämndens mål och Degerfors strategiska inriktning att arbeta förebyggande och främjande för 
ekonomiskt utsatta barn och för en stimulerande fritid uppnåddes. Meningsfullt uppdrag, gemensam intro-
duktion, delaktighet och bra handledning bidrog till 16 nöjda feriearbetare. Mål om att stödja barns lärande 
samt goda livsvillkor uppnåddes. Andel ekologiska livsmedel ökade, vilket var ett resultat av medveten poli-
tisk satsning och större urval ekologiska livsmedel i anbudet. Mål om att vara en attraktiv arbetsgivare där alla 
har samma möjligheter uppnåddes. Aktivt arbete kring organisation och ledarskap, tydlig styrning med tydligt 
förankrade mål och satsning på samspelande medarbetarskap bidrog till goda resultatet i medarbetarunder-
sökningen. Modeller för heltider implementerades.
 
Följande mål uppnåddes delvis:
Folkhälsonämndens mål och Degerfors strategiska inriktning med hållbar utveckling, trygga insatser, stimu-
lerande fritid och samverkan uppnåddes delvis. Ungdomars delaktighet och inflytande samt god samverkan 
mellan aktörer resulterade i en lyckad drogfri skolavslutning. Tryggheten hos ungdomar minskade, vilket krä-
ver att trygga miljöer prioriteras och skapas. Den psykiska ohälsan ökade, framför allt bland flickor. Fortsatt 
samverkan och rätt insatser krävs för att ge förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga.

Brukarnöjdheten avseende bemötande ökade inom både städ- och kostverksamheten men nådde inte mål-
nivån. Degerfors hade högre brukarnöjdheten än Karlskoga gällande både kvalitet och bemötande, vilket 
berodde på god kommunikation och samverkan.

Årets resultat
Folkhälsonämnden redovisar ett totalt överskott på 1,35 mnkr. Kostverksamheten gjorde ett underskott med 
1,2 mnkr. Städverksamheten hade utökade uppdrag som innebar ökade intäkter. Folkhälsoenheten redovisar 
ett nollresultat för året. Beställning och utfall av portioner i Degerfors stämde och visade effekten av en god 
beställarkompetens. 

Beställning för ätande inom gymnasiet i Degerfors var för låg och utfallet innebar att betydligt fler hade ätit. 
Konsekvensen av detta blev att kostverksamheten behövde ta in fler personal för att klara produktionen. 
Totalt sett gav det ett underskott på personalbudgeten med 1,5 mnkr. Trots sjunkande sjukfrånvaro köptes 
vikarier in för 5,4 mnkr till kost- och städverksamheten. 

Livsmedel kostade 2,45 mnkr mer än budget. Orsaken var fler ätande och prisökningen för livsmedel. Prisök-
ningen motsvarar 4,5 % mer än budget. Kommande budget för livsmedel motsvarar en ökning med 8 % för 
att klara uppdraget 2018.  Kostverksamhets jämviktsmodell utvärderades och behöver revideras. Modellen 
medförde inte ett tydligare system för köp- och sälj, vilket avsågs. En nödvändig intäktsanalys måste göras. 
Samverkansavtalet mellan kommunerna behöver revideras kring hur och vilka kostnader som kan räknas upp 
avseende volymökningar och volymminskningar.

Ordförande: Christina Gustavsson (s) Karlskoga
Vice ordförande: Björn Nordenhaag (mp)
Förvaltningschef: Ulrika Lundgren
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Resultaträkning (tkr) Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017
Intäkter 144 896 154 660 149 793 4 867

Kostnader 145 324 155 749 152 234 3 515

 Netto kostnader 428 1 089 2 441 1 352

Kommun bidrag 2 180 2 441 2 441 0
Resultat + 1 752 + 1 352 0 1 352

Nyckeltal 2015 2016 2017

Antal städtimmar 41 019 41 206 43 473

Antal portioner 619 673 623 914 581 238

Antal besök på familjeguiden 1 818 2 000 3048

Barnfattigdomsindex 11,0 (2013) 13,0 (2014) 14,2 (2015)

Investeringar
Investeringsbudgeten har använts fullt ut och behov av reinvesteringar är löpande då verksamheterna är 
väldigt produktionsintensiva. Kylskåp, frysskåp, serveringslinjer, transportskåp, fast installerade kaffebryggare 
och grönsaksskärmaskiner är den typ av investeringar som gjorts under året av förvaltningens investerings-
budget.

Investering (tkr) Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017
Egna investeringar 
Totalt 1 150 1 150 0

Framtiden
Folkhälsonämnden integrerar helt Agenda 2030 i sin styrning och ledning då nämndens fyra ansvarsområden 
tydligt ingår. För att aktiviteter, projekt eller processer ska kunna värderas som en del av kommunernas inves-
teringar finns behov av socioekonomiska beräkningar. Det finns en tydlig skillnad i trygghet i kommunerna 
som beror på social status och biologiskt kön. Målet är att kommunerna är trygga platser för alla invånare 
och det är viktigt att fokusera på de minst trygga målgrupperna. Eftersom lagstiftning av barnkonventionen 
kommer, finns ökat behov att stärka arbetet med barnkonventionen för barnens bästa.

Ökad jämställdhet är viktigt och jämställdhetsintegrering kommer bli en huvudfråga. I detta ingår att kunna 
försörja sig på sitt arbete, samt minska våld mot kvinnor genom förebyggande och främjande insatser för 
unga flickor och pojkar. Arbetsmiljöåtgärder behöver genomföras och produktionskapaciteteten öka. Kost-
verksamhetens situation är pressad, då antalet portioner ökar. Det nya köket för att täcka förskolans behov 
är nödvändigt för att klara produktionsbehovet. Det behöver skapas tydlighet i att folkhälsonämnden får 
kostnadstäckning för ökade personal- och råvarukostnader under löpande år.

Kostverksamheten kommer följa den nationella trenden att minska andelen kött för en miljösmart verksam-
het. Andelen ekologiska livsmedel har uppnått 50 %. Städningen upplevs som bra och finns beslut om lägsta 
nivå för städ inom ramen för skattefinansieringen. 

Verksamhetsmått/Nyckeltal
Inför framtiden behöver ökad samverkan analyseras för så väl tvärsektoriella, övergripande frågor som för 
serviceverksamheter. Den nationellt erkända samverkan som Karlskoga/Degerfors har kring folkhälsa och 
barnrättsfrågor kan stärkas genom att folkhälsonämnden ges uppdraget kring jämställdhet ur ett verksam-
hetsperspektiv.
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gymnasIenämnden

Årets verksamhet
Den 1 januari 2011 bildades en gemensam politisk nämnd, bestående av elva ledamöter (sju från Karlskoga 
kommun och fyra från Degerfors kommun) för de frivilliga skolformerna i Karlskoga och Degerfors kom-
muner. Ett avtal mellan kommunerna reglerar och styr samarbetet mellan kommunerna. Vid minst två tillfäl-
len per år sker samråd mellan kommunerna där aktuella frågor behandlas.

Verksamheten i förvaltningen omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxnas lärande och yrkeshögskolan. 
Verksamheter finns i båda kommunerna och är idag lokaliserad på sex ställen. Möckelngymnasiet i Karlsko-
ga, Möckelngymnasiet i Degerfors, Folkets hus Degerfors, Ekeby, Kunskapens hus och yrkeshögskolan på 
Gammelbackevägen.
 
Förvaltningens ledningsgrupp har under året bestått av 6 rektorer, 1 administrativ chef, utredare/handläggare 
på staben samt förvaltningschef. Gymnasieförvaltningen slogs samman med barn- och utbildningsförvalt-
ningen under sommaren och bildade en gemensam skolförvaltning. Skolförvaltningen leds av en skolchef. 
Sammanslagningen innebar att förvaltningen tappade kraft i utvecklingsarbetet. Rektorer, chefer och personal 
har på ett bra sätt lyckats hålla basverksamheten på en bra nivå.

Måluppfyllelse
Gymnasieförvaltningen arbetar efter politiska mål som är formulerade av Karlskogas kommunfullmäktige. 
Gymnasienämnden har ledamöter från två kommuner vilket medför att politiker från Degerfors inte har 
samma bakgrund i den politiska processen och de överväganden bakom fullmäktige mål som formuleras i 
Karlskoga. Gymnasienämnden formulerar nämndmål utifrån Kommunfullmäktiges mål och bestämmer mål-
nivåer för att kunna avgöra måluppfyllelsen för nämndens verksamheter.

Gymnasienämndens mål:
- Eleverna i gymnasienämndens verksamheter känner sig trygga i sin utbildningsvardag, målet uppfyllt.
- Eleverna känner sig nöjda med den verksamhet som bedrivs inom gymnasienämndens verksamhet,  
 målet uppfyllt.
- Alla elever i Möckelngymnasiet fullföljer sin utbildning, målet delvis uppfyllt. 
- Ungdomar 16-20 år befinner sig i studier eller arbete, målet delvis uppfyllt.
- Medarbetarna i gymnasienämndens verksamheter känner stolthet och har inflytande  över sin vardag,  
 målet uppfyllt.
- Tillsammans med näringslivet bedriver gymnasienämnden utbildningar inom yrkeshögskolan som är  
 viktiga för regionens kompetensförsörjning, målet uppfyllt.
- Gymnasienämnden bedriver sin verksamhet ansvarsfullt och kostnadseffektivt, målet delvis uppfyllt.
- Alla elever som studerar i gymnasienämndens verksamheter fullföljer sin utbildning med goda 
 resultat, målet uppfyllt.

Årets resultat
Gymnasienämndens resultat 2017 är ett underskott på 2,8 mnkr. 2,2 mnkr avser omfördelning av statsbidrag 
för Komvux inom kommunerna. 0,6 mnkr avser osäkerhet avseende eventuellt delåterbetalningskrav av stats-
bidrag för yrkesutbildning där ändrade regler för motprestation infördes from 2017.
 
Underskott för Byggprogrammet hanteras av minskade kostnader för köp av utbildning hos annan huvud-
man. De interkommunala kostnaderna redovisar ett positivt resultat framförallt till följd av att vi har fler 
gymnasiesär elever i egen regi och färre hos annan huvudman. Gymnasiesärskolan i egen regi redovisar ett 
överskott framförallt till följd av vakanser för tjänster som kommer tillsättas. Ersättning för etableringsinsats-
er avseende språkintroduktion och SFI har erhållits från Karlskoga och Degerfors kommuner.

Ordförande: Matz Ericson (S) Karlskoga
Vice ordförande: Ingvar Eriksson (V)
Förvaltningschef: Jan Strid, karlskoga
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Resultaträkning (tkr) Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 Avvikelse 2017

Intäkter 114 127 109 202 109 337 -135

Kostnader -273 698 -275 678 -273 040 -2 638

- varav personalkostnader -125 244 -132 403 -130 336 - 2 067

Nettokostnader 159 571 166 476 163 703 -2 773

Nettobudget 159 571 163 703 163 703 0

Resultat 0 -2 773 0 -2 773

Investeringar
Under 2017 har Möckelngymnasiet köpt in nya stolar till klassrum och bord till restaurangen samt pedago-
gisk utrustning. Nya byggprogrammet har köpt in möbler och utrustning. Vuxnas lärande har köpt in dataut-
rustning och Yrkeshögskolan har köpt utrustning och inredning.

Investering (tkr) Redovisning 
2017

Budget 
2017

Avvikelse 
2017

Datorer och IT-utrustning 99 500 401
Möbler och inredning 907 500 -407

Maskiner, övriga inventarier 490 500 10

Totalt 1 496 1 500 4

Framtid
Förutom det viktiga dagliga arbetet mellan lärare och elev i alla våra utbildningar vill jag lyfta några viktiga 
områden för våra kommuner. I dagens högkonjunktur har vi en stor kompetensbrist. Både offentlig som 
privat sektor har svårt att få tag i arbetskraft med rätt kompetens. Där har både gymnasieutbildning som 
vuxenutbildning en viktig roll att ge våra ungdomar och vuxna en god grundutbildning för vidare studier eller 
för arbetslivet. 

Samtidigt med denna tydliga trend har vi också en stor grupp som inte kommer in på arbetsmarknaden. En 
stor grupp är nyanlända ungdomar och vuxna med låg utbildningsnivå eller erfarenheter som inte är så an-
vändbara på svensk arbetsmarknad. Oftast har den gruppen också detta i kombination med svaga kunskaper i 
det svenska språket. En annan stor grupp är ungdomar som av olika anledningar inte lyckats få en gymnasie-
utbildning. Antingen har man aldrig kommit in på utbildning eller så har man gjort avbrott i sina studier och 
till slut inte slutfört dem. 

Gymnasienämndens verksamheter kan utveckla sin utbildning så att fler lyckas. Men det behövs också nya 
insatser som t.ex. fler riktade yrkesutbildningar. Motivationshöjande insatser, praktikplatser inom offentlig 
och privat sektor mm. 

Dessa två utmaningar behöver man ta sig an på flera olika nivåer och i samverkan mellan kommunernas olika 
enheter, arbetslivet, arbetsförmedling, frivilliga sektorn och i regionen.
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överförmyndarnämnden

Verksamhetsområden
Östra Värmlands överförmyndarnämnd med kommunerna Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga 
och Storfors ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med reglerna i 
föräldrabalken samt de övriga författningarna som reglerar frågor knutna till verksamheten.

Överförmyndarnämndens tillsyn ska utifrån föräldrabalkens föreskrifter tillgodose kommuninvånarnas behov 
av rättssäkerhet och service. Överförmyndarnämndens tillsyn ska ge garanti mot rättsförluster för personer 
som inte själva kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person.
Länsstyrelsen har tillsyn över nämndens verksamhet.

Årets resultat
Redovisning Redovisning Budget Avvikelse

 2016 2017 2017 2017
Övriga kostnader 7 293 7 467 6 689 -778
- varav nämnd & verksamhet 1 638 1 420 1 501 81

- varav arvoden gode män 5 563 6 047 5 188 -859

Intäkter -4 458 -3 591 -3 781 -190

Nettokostnader 2 835 3 876 2 908 -968

Nettobudget 2 908 2 908 2 908 0

Resultat i förhållande till budget 73 -968 0 -968

Överförmyndarnämnden redovisade per sista december ett negativt resultat på 968 tkr vilket till huvuddel 
beror på högre kostnader för arvoden. För ställföreträdarna är utfall i fas med budget. 
För verksamheten ensamkommande barn kvarstår eftersläpning av intäkterna från migrationsverket och för-
siktighet råder vid uppbokning. En ny ersättningsmodell från Migrationsverket gäller från halvårsskiftet vilket 
har inneburit lägre intäkter än tidigare. 

Överförmyndarverksamheten i Degerfors kommun redovisade dock en positiv budgetavvikelse om 85 tkr

Framtid
Det är viktigt att överförmyndarnämnden anpassar organisationen som arbetar mot ensamkommande flyk-
tingbarn utifrån den faktiska verksamhetsnivån.

Ordförande: Inga-Lill Röhr (s), Kristinehamn
Ledamot Degerfors, Mauri Sukuvaara (v) 
Förvaltningschef: AndersDahlén, Kristinehamn
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bergslagens räddnIngstjänst

Årets verksamhet
Bergslagens Räddningstjänst (BRT) bildades 1997. 
I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och 
Storfors. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 70 km. Räddningstjänstområdet omfattar stads- 
och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och 
skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande 
Dalafjällen.

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad 
för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till att olyckor och 
bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt.

Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till risker och 
olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för BRT som organisation. För att BRT ska kunna 
medverka till att skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom och miljö minskas, måste 
olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om dessa risker.

Deltidskårens nya löneavtal Rib-17 skapade stor förvirring i hela landet där BRT inte var något undantag och 
där mycket kraft fick läggas på att försöka behålla våra deltidsbrandmän.
Inför budget 2017 genomfördes på uppdrag en genomlysning av utryckningsstyrkornas dimensionering uti-
från faktisk larmbild. Organisationen har även internt under året övergått från jour till beredskap på våra fyra 
insatsledare i syd för att över tid få till en mer hållbar organisation vad gäller förbundets utveckling framåt. 
Under året har även samarbetet med polis och kommuner intensifierats vad gäller att jobba förebyggande 
med social oro i våra medlemskommuner

Antalet larm har minskat marginellt jämfört med motsvarande period förra året även om det är stora avvikel-
ser inom de olika larmtyperna som ex minskat antal automatiska brandlarm och IVPA larm.

Antalet personer som under året genomgått grundläggande brandkunskap har minskat mot 2016 som i sig 
var ett onormalt år med mycket högt deltagande. Även antal utbildade elever i brandkunskap har minskat 
något men där skolan själva styr efterfrågan. Antalet tillsyner har varit likvärdig med 2016.

Larmcentralen har under året fortsatt sitt arbete gentemot medlemskommunerna gällande utbyte från analog 
till digital teknik för trygghetslarm vilket nu gör att 73% av våra trygghetslarm är digitala. 

Organisationen är fortfarande inne i en generationsväxling på ledningsfunktioner vilket gör att arbetet fortgår 
att hitta en organisationsstruktur.

Ordförande: Göran Ståhlberg (s) Karlskoga
Ledamot Degerfors: Torbjörn Holm (v) 
Förbundschef: Jeanette Hallgren
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Resultat
Räddningstjänstförbundets resultat uppgår till 0,6 mkr för 2017. Resultatet för 2016 uppgick till 2,2 mkr men 
då ingick en engångsintäkt i form av ett vite.

(tkr) 2016 2017
Omsättning 18 299 17 629
Resultat efter finansiella poster 2178 595

Balansomslutning 150 073 134 338

Soliditet (%) 26 29

Investeringar 7 739 4 853
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degerforsbolagen ab

Degerforsbolagen AB 
Degerforsbolagen AB ägs till 100 % av Degerfors kommun. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta 
kommunens aktier, att styra och samordna verksamheten i de tre dotterbolagen och tillhandahålla gemensam 
service för koncernens bolag. Följande bolag ingår, förutom, moderbolaget i koncernen.
• Degerfors Energi AB
• Degerforsbyggen AB
• Degerfors Industrihus AB

Degerforsbyggen AB
Bolaget skall äga och hyra ut bostäder och lokaler i första hand i flerbostadshus, att tillgodose de kommu-
nala verksamheternas behov av lokaler samt vidta erforderliga åtgärder för att underlätta den kommunala 
näringslivs- och sysselsättningspolitiken samt därmed förenlig verksamhet. Degerforsbyggen förvaltar även 
kommunens verksamhetsfastigheter och genom detta bidrar detta till en kostnadseffektiv förvaltning av hela 
koncernens fastigheter. Bolaget är helägt av Degerforsbolagen AB.

Degerfors Industrihus AB
Bolagets verksamhet är att äga och hyra ut industrilokaler för andra verksamheter, samt att vidta erforderliga 
åtgärder för att underlätta den kommunala näringslivs- och sysselsättningspolitiken samt därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget är helägt av Degerforsbolagen AB.

Degerfors Energi AB
Syftet med bolagets verksamhet är att äga och driva anläggningar för produktion och distribution av energi 
samt tillvarata det kommunala intresset inom energiområdet. Bolaget är helägt av Degerforsbolagen AB.

Ekonomi
Moderbolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt visar -685 tkr (-607 tkr). Koncernens resultat före 
skatt och efter interna elimineringar mellan dotterbolagen visar en vinst på 22 189 tkr (18 689 tkr) och efter 
skatt på 18 366 tkr (15 875 tkr). 

Resultaträkning 2016 2017
Intäkter 357 353

Kostnader 328 475

Avskrivningar

Rörelseresultat 29 -122

Finansiella poster -636 -563

Resultat efter fin poster -607 -685

Bokslutsdispositioner 606 684

Skatt

Årets resultat -1 -1
 

Balansräkning 2016 2017

Anläggningstillgångar 54 624 54 624

Omsättningstillgångar 4 168 2 021

Summa tillgångar 58 792 56 645

Eget kapital 25 760 25 759

Långfristiga skulder 25 000 30 000
Kortfristiga skulder 8 032 886
Summa skulder och eget kapital 58 792 56 645

Ordförande: Peter Pedersen (v)
VD: Max Tolf
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degerfors energI ab

Allmänt 
Degerfors Energi AB är ett dotterbolag i den av Degerfors Kommun helägda bolagskoncernen Degerforsbo-
lagen AB. Företaget består av tre huvudsakliga verksamhetsgrenar, elnät, fjärrvärme och stadsnät. Till dessa 
verksamheter finns en administrativ enhet.

Elnät
Under 2017 har 1163 (1328) nätkunder bytt elleverantör. Nätbolaget ansvarar för mätningen, läser
av elmätaren och sköter kontakten med nya och gamla elleverantören. För att nätbolaget skall klara
av myndighetens krav i processen med leverantörsbyten har tjänster köpts från Filipstads Energinät AB.

Förlustenergi, som bolaget köper av Göta Energi AB, regleras fr. o.m år 2012 med hjälp av preliminära andel-
stal och därefter med definitiva andelstal 3 månader efter avsedd månad. Andelstalen levereras från Svenska 
Kraft (SVK) i egenskap av balansansvarig för stamnätet.

Förlustenergin ligger på 3.52 % (3.57 %) av totalt inlevererad energi per år. Investeringsnivån på elnätet har 
varit högre än normalt. Bolaget har lagt större delen av tillgängliga resurser på en ny mottagningsstation, 
K401 Karlshagen.

Driftstörningarna har under året uppgått till totalt 11 (17), varav 6 (8) st. på högspänningsnätet och
5 (9) st. på lågspänningsnätet. Medelavbrottstiden för driftstörningarna har varit 7 (113) minuter. De pla-
nerade driftavbrotten var under året 27 (30) st. fördelade med 2 (6) st. på högspänningsnätet och 25 (24) st. 
på lågspänningsnätet. Medelavbrottstiden har uppgått till 2 (4) minuter. För samtliga kunder innebär det en 
tillgänglighet på 99,998 %.

Degerfors Energi AB är, tillsammans med andra nätbolag i regionen, med i ”Värmlandsgruppen”.
En samarbetsgrupp som hanterar gemensamma elnätsfrågor.

Fjärrvärme
Under 2017 har fokus varit på driftoptimering och sammankoppling av fjärrvärmenät. Totalt byggdes 1 562 
meter, Centrumsnätet sammankopplades med Kvarnbergs distributionsnät. Effekten av detta blev färre 
panncentraler totalt och en centralisering av produktionen, vilket är ett led i arbetet med en helt fossilfri 
produktion.

Total anslöts 9 fastigheter till fjärrvärmenätet under 2017 och årets avslutades med Degerforsbyggens 
fastighet i Kanada.

Totala produktionen uppgick till 45 GWh (45), varav 99,8 % med biobränsle. Årets graddagar slutade på 
96 % (95) av ett normalår.

Totalt rapporterades 33 driftstörningar men fåtalet påverkade slutkund.

Vid årsskiftet fanns 164 (163) större abonnenter och 270 (263) villor anslutna.

Stadsnät
Under 2017 rådde en riktig fiberfeber. Fler leverantörer sökte sig till stadsnätsmarknaden och konkurrensen 
om kunderna hårdnade. Arbetet med att uppfylla bredbandsmålen pågick för fullt och bredband via fiber var 
något som alla ville ha.

Ordförande: Kim Bäckström (v)
VD: Peter Lilja
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Anslutningsgrad i nybyggmadsområden var hela 86 %. Arbetet mot bredbandsmålen i den kommunala 
bredbandsstrategin fortsatte och tillsammans  med vår kommunikationsoperatör fokuserade vi på att leverera 
tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.

Under året fick bolaget en ny konkurrent i och med att Telenor valde att bygga ett område på cirka 130 hus-
håll i Degerfors. Konkurrensen medförde att säljarbete intensifierades och 2017 anslöts 451 nya hushåll till 
det öppna stadsnätet. Vid årets slut fanns totalt 3 262 (2 811) ansluta hushåll och företag. 
Degerfors kommun var fortfarande stadsnätets största kund.

Bolaget fick under året flera nya uppdrag till nationella och internationella aktörer såsom Telia Company, 
Telenor, Trafikverket.

Ekonomi
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt visar 18 727 tkr (14 797 tkr) vilket är avsevärt bättre än det 
budgeterade resultatet på 16 819 tkr (9 619 tkr). Den stora skillnaden mellan resultatet och budget beror 
delvis på ökat intresse för fiberanslutningar, ny bränslemix i fjärrvärmeproduktionen, justerade nättariffer, 
minskade nätförluster i elnätet samt lägre räntekostnader.

Resultaträkning 2016 2017
Intäkter 65 150 69 456

Kostnader -39 405 -37 465

Avskrivningar -9 243 -11 517

Rörelseresultat 16 502 20 474

Finansiella poster -1 705 -1 747

Resultat efter fin poster 14 797 18 727

Bokslutsdispositioner -14 781 -18 727

Skatt 0 0

Årets resultat 16 -2

Balansräkning 2016 2017

Anläggningstillgångar 122 483 131 807

Omsättningstillgångar 44 210 50 00

Summa tillgångar 166 693 181 816

Eget kapital 32 015 32 014

Obeskattade reserver 46 192 63 602

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 78 500 71 800

Kortfristiga skulder 9 986 14 400

Summa skulder och eget kapital 166 693 181 816
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degerforsbyggen ab

Företaget består av två huvudsakliga affärsområden, bostäder samt kommunfastigheter.

Bolagets verksamhet är att äga och hyra ut bostäder och lokaler i första hand i flerbostadshus, att tillgodose 
de kommunala verksamheternas behov av lokaler samt vidta erforderliga åtgärder för att underlätta den kom-
munala näringslivs- och sysselsättningspolitiken samt därmed förenlig verksamhet.

Kommunens fastigheter förvaltas genom att Degerfors kommun, med mindre undantag, hyr ut ägda fastig-
heter med byggnader till Degerforsbyggen AB, som därefter ombesörjer fastighetsskötseln och hyr tillbaka 
fastigheterna. Syftet med denna organisation är att kunna erbjuda god service och ändamålsenliga lokaler för 
kommunkoncernens samlade verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Ett antal underhållsprojekt har under året genomförts i syfte att sänka driftkostnader, bland annat byte av 
vvc-ledningar, ventilationsaggregat och undercentraler. Utöver detta har det överordnade bevaknings- och 
styrsystemet uppgraderats för att i upphandlingar nå ett större produktsortiment vilket kommer leda till lägre 
inköpskostnader. Inför 2018 och 2019 har priset på inköp av el låsts.

Ny fastighetschef  har anställts då den föregående tog över rollen som VD. Kartläggning samt uppförande av 
en ROT-renoveringsplan har påbörjats för affärsområdet bostäder.

Ny årsupphandling av byggentreprenader har genomförts. Avtalet gäller två år fr.o.m. 2017-10-01
t.o.m. 2019-09-30 med möjlighet till förlängning ett år åt gången i högst två år.

Affärsområdet bostäder
Fastighetsbeståndet för affärsområdet bostäder innefattar 809 (802) lägenheter, 123 (108) lokalkontrakt och 
539 (483) garage, carport och bilplatser. Fastighetsbeståndet kan även uttryckas i begreppet vägd area. Vägd 
area innebär hela ytan för bostäder och lokaler, en tredjedel av yta för varmgarage och 5 m² per kallgarage. 
Den sammanlagda vägda arean för affärsområdet bostäder är fördelad enligt följande:

Ytor (kvm) 2014 2015 2016 2017
Bostäder 50 649 50 649 51 910 52 225

Lokaler 16 212 16 212 15 348 16 654
Garage 937 937 919 935
Totalt 67 798 67 798 68 177 68 817

Antalet outhyrda bostadslägenheter var vid ingången av räkenskapsåret 12 st (20) och vid utgången 13 st (13). 
Den uteblivna intäkten för bostadslägenheterna uppgår år 2017 till 802 tkr (1 109 tkr).

Antalet vakanta lokalytor var 935 kvm (1 348 kvm) den 1 januari 2017 och 1 126 kvm (935 kvm) den 31 dec 
2017. Den uteblivna intäkten för lokalerna uppgår år 2017 till 312 tkr (1 015 tkr).

Förhandling med hyresgästföreningen angående nya hyror från och med 1:a januari 2018 genomfördes i 
december månad och resultatet blev en höjning om 0,75 % för en normallägenhet.

Under året har det skrivits tolv nya hyreskontrakt för lokaler eller kontor. Två butikshyresgäster har flyttat 
från beståndet. Ett lokalhyreskontrakt har överlåtits till nya ägare.

Nyproduktion av 10 st nya radhuslägenheter i sjönära läge har upphandlats och entreprenad pågår
t.o.m. slutet av 2018. Bidrag för nyproduktion har beviljats av Länsstyrelsen till ett belopp om 1 981 tkr.

Ordförande: Gertowe Thörnros (v)
VD: Rickard Erhard
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Affärsområdet kommunfastigheter
Fastighetsbeståndet för affärsområdet kommunfastigheter innefattar 60 531 m² (59 859 m² ).

Större åtgärder som gjorts inom verksamhetsområdet 2017 är bland annat:
- Färdigställande av hiss Stora Vallahallen
- Takrenovering med installation av solcelller, nämndhuset
- Invändigt underhåll och ytskikt, nämndhuset
- Renovering duschutrymmen på Möckelngymnasiet och strömtorpsskolan

Graddagskorrigerad energiförbrukning för uppvärmning blev 6 179 (6 461) MWh exkl Åtorps skola. Vatten-
förbrukningen under året har ökat till 25 537 (25 375) kbm. Förbrukningen av fastighetsel blev 3 109 993 (3 
161 678) kWh. Den genomsnittliga fastighetselförbrukningen för 2017 var 59 (60) kWh/kvm Atemp.

Ekonomi
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 5 196 tkr (vinst 5 225 tkr). Avvikelsen mot 
det budgeterade resultatet om 5 929 tkr är 733 tkr och dess orsaker är i första hand ökade kostnader för 
ned- och avskrivningar, samt ökade kostnader för fastighetsskötsel och övrigt inköpta tjänster. Resultatet 
har fördelat sig på affärsområdena bostäder vinst 5 209 tkr (vinst 5 255tkr), kommunfastigheter 0 tkr (0 tkr) 
sidoordnad verksamhet förlust 13 tkr (förlust 30 tkr).

Resultaträkning 2016 2017
Intäkter 97 166 102 540
Kostnader -77 324 -80 459
Avskrivningar 9 449 -11 185
Rörelseresultat 10 393 10 896
Finansiella poster -5 168 - 5 700
Resultat efter fin poster 5 225 5 196
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat 5 225 5 196

Balansräkning 2016 2017
Anläggningstillgångar 268 307 271 171
Omsättningstillgångar 8 710 13 533
Summa tillgångar 277 017 284 704
Eget kapital 26 518 31 714
Långfristiga skulder 225 000 232 500
Kortfristiga skulder 25 499 20 490
Summa skulder och eget kapital 277 017 284 704
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degerfors IndustrIhus ab

Bolagets verksamhet är att äga och hyra ut industrilokaler och lokaler för andra verksamheter, samt att vidta 
erforderliga åtgärder för att underlätta den kommunala näringslivs- och sysselsättningspolitiken samt därmed 
förenlig verksamhet.

Den sammanlagda ytan för Degerfors Industrihus AB uppgår per 2017-12-31 till 14 821 kvm (16 446) förde-
lade på 40 (35) hyresobjekt. Investeringar under året uppgår till 415 tkr (3 038 tkr) och avser anpassningar åt 
hyresgäster.

Antalet vakanta lokalytor var 1 781 kvm (2 213 kvm) den 31 dec 2017 vilket motsvarar en vakansgrad på 12 
% (13,5 %). Den totala uteblivna intäkten för året avseende vakanta lokaler uppgår till  883 tkr (1 759 tkr).

Degerfors Industrihus AB största utmaning är att hyra ut de lokaler som är lediga vid Högbergstorp,
men även de vid Kvarnbergsområdet. Bolaget ska regelbundet träffa sina kunder för att informera sig om 
dess utvecklingsplaner. Det ger bolaget bättre möjligheter att tillgodose deras lokalbehovgenom 
omflyttningar eller om- och tillbyggnader.

Ekonomi
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt visar en förlust på 1 049 tkr (förlust 726 tkr). Den stora 
skillnaden mot den budgeterade förlusten om 329 tkr beror till största delen på en lägre uthyrningsgrad vid 
Högbergstorpsområdet än vad som bolaget beräknat. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt är en 
förlust på 383 tkr (vinst 656 tkr).

Resultaträkning 2016 2017
Intäkter 8 510 6 386

Kostnader -5 271 -3 985

Avskrivningar och nedskrivningar -2 512 -2 306

Rörelseresultat -727 95

Finansiella poster -1 453 -1 144

Resultat efter fin poster -726 -1 049

Bokslutsdispositioner 1 382 666

Skatt 0 0

Årets resultat 656 -383

Balansräkning 2016 2017

Anläggningstillgångar 47 593 45 704

Omsättningstillgångar 14 621 6 220

Summa tillgångar 62 214 51 924

Eget kapital 9 741 9 358

Obeskattade reserver 456 425

Långfristiga skulder 40 000 40 000

Kortfristiga skulder 12 017 2 141

Summa skulder och eget kapital 62 214 51 924

Ordförande: Gertowe Thörnros (v)
VD: Rickard Erhard
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Verksamhet
Kommunens revisorer är fullmäktiges organ för granskning av den verksamhet som bedrivs av styrelser och 
nämnder. Revisorerna ska i sin granskning pröva om verksamheterna skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen 
inom styrelse och övriga nämnder är tillräcklig. Enligt god revisionssed ska revisionen varje år göra en så 
kallad grundläggande granskning. I den grundläggande granskningen ingår granskning av delårsrapport och 
årsredovisning samt granskning av intern styrning och kontroll samt måluppfyllelse.

Målet med revisorernas arbete är ansvarsprövningen, dvs. revisorernas bedömning i frågan om ansvarsfrihet, 
som lämnas till fullmäktige inför deras prövning och beslut. Granskningsuppdraget är medlet för att nå fram 
till denna ansvarsprövning. De enskilda granskningsinsatserna har därtill ett egenvärde i de effekter de kan 
åstadkomma.

Under 2017 har kommunens delårsrapport granskats. En riskanalys revisionens underlag för revisionspla-
nering. Granskning av bokföringsunderlag och rutiner kopplat till leverantörsfakturor. Förstudie- hantering 
av arvoden till förtroendevalda. Granskning av hantering av riktade statsbidrag och EU-bidrag. Gemensam 
granskning med revisionen i Karlskoga Granskning av sjukfrånvaro och rehabilitering inom folkhälsonämn-
dens ansvarsområde. Revisionens verksamhetsår avslutas i och med granskningen av årsbokslutet för 2017.

Ekonomi
Revisionen har bedrivits inom den budgetram som fullmäktige fastställt för 2017. 

Viktiga händelser under året
Kommunen ingår i ett flertal gemensamma nämnder. Enligt kommunallagen ska revisorerna i varje kommun 
granska verksamheten i en gemensam nämnd. För att revisionen av de gemensamma nämnderna ska ske på 
ett smidigt och effektivt sätt samarbetar revisorerna i de olika kommunerna som ingår i de gemensamma 
nämnderna.

Framtiden
En utveckling av den kommunala revisionsverksamheten och dess metoder pågår kontinuerligt.
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§ 65 Dnr 00045-2018  

Årsredovisning 2017 Degerfors kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Årsredovisningen för 2017 godkänns med redaktionella ändringar och 
överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen skall efter varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. 
Årsredovisningen skall lämnas över till kommunfullmäktige och revisorerna 
snarast och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser enligt 
kommunallagen 8 kap 17 §. 

Degerfors kommun redovisar ett resultat på 30 tkr (5,6 mkr). Nämndernas 
budgetavvikelse 2017 uppgår till -6,2 mkr (3,6 mkr), avgiftskollektiven 
inkluderade. Den skattefinansierade verksamhetens budgetavvikelse uppgår till -
5,9 mkr (5,2 mkr).  

Det sammanställda resultatet för kommunkoncernen uppgår till 18,4 mkr (21,4 
mkr). 

Det justerade resultatet enligt balanskravsavstämningen uppgår till 0,2 mkr (6,8 
mkr). Hänsyn har tagits kostnader (0,2 mkr) för projektet Social insatsgrupp 
som finansieras av den sociala investeringsfonden. I och med att det justerade 
resultatet är positivt finns inget återställningskrav.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2018 

Årsredovisning 2017 Degerfors kommun 
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Revisorerna  
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Årsredovisning 2017 Degerfors kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
årsredovisningen för 2017 och överlämna den till kommunfullmäktige och 
revisorerna.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen skall efter varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. 
Årsredovisningen skall lämnas över till kommunfullmäktige och revisorerna 
snarast och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser enligt 
kommunallagen 8 kap 17 §. 

Degerfors kommun redovisar ett resultat på 30 tkr  (5,6 mkr). Nämndernas 
budgetavvikelse 2017 uppgår till -6,2 mkr (3,6 mkr), avgiftskollektiven 
inkluderade. Den skattefinansierade verksamhetens budgetavvikelse uppgår till -
5,9 mkr (5,2 mkr).  

Det sammanställda resultatet för kommunkoncernen uppgår till 18,4 mkr (21,4 
mkr). 

Det justerade resultatet enligt balanskravsavstämningen uppgår till 0,2 mkr (6,8 
mkr). Hänsyn har tagits kostnader (0,2 mkr) för projektet Social insatsgrupp 
som finansieras av den sociala investeringsfonden. I och med att det justerade 
resultatet är positivt finns inget återställningskrav.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2018 

Årsredovisning 2017 Degerfors kommun     
  

Max Tolf 
Ekonomichef 
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§ 66 Dnr 00074-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Degerforsbolagen AB 2017 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsberättelse, bokslutet för 
2017 och beviljar styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i 
Degerforsbolagen AB.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunens ombud att på 
årsstämma godkänna förvaltningsberättelse, fastställa bokslutet för 2017 
och bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i 
Degerforsbolagen AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Degerforsbolagen och koncernen har upprättats. 
Årsredovisningen och verksamheten har granskats av revisorerna och 
lekmannarevisorerna. 

För att årsstämman ska kunna fatta beslut om beviljad eller ej beviljad 
ansvarsfrihet måste kommunfullmäktige ge kommunens ombud direktiv om 
hur denna skall rösta på den kommande årsstämman. 

På slutrevision 2018-04-04 kommer revisorerna ta ställning till 
revisionsberättelse och undertecknande av årsredovisning. 

Förslag till beslut gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och den verkställande direktören.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Degerforsbolagen AB 2017 (ej påskriven), 2018-03-27 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21      

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 
Peter Pedersen (V), Anita Bohlin-Neuman (V), Kim Bäckström (V), Muris 
Beslagic (S), Johan Nordström (M), Gertowe Thörnros (V), Carina Sätterman 
(S) och Örjan Samulesson (S) 
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Årsredovisnin g och koncern redovisning ftir räkenska pså re t 2017

Styrelsen och verkställande direktören avger ftiljande årsredovisning och koncernredovisning.

Innehåll

- ftirvaltningsberättelse
- koncernresultaträkning
- koncernbalansråikning
- kassaflödesanalys fìir koncemen
- moderbolagetsresultatråikning
- moderbolagetsbalansräkning
- kassaflödesanalys ftir moderbolaget
- noter, gemensamma ftir moderbolag och koncem
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Styrelsen har under året hållit 6 protokollfiirda sammanträden.

Verkställande direktör
Max Tolf

Revisorer
Ordinarie
Hans Olsson, auktoriserad revisor
Annika Blomgren, lekmannarevisor
Barbro Vindahl, lekmannarevisor
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556526-4289

Förvaltnin gsberättelse

Styrelse
Ordinarie ledamöter
Peter Pedersen (ordftirande)
Anita Bohlin-Neuman (vice ordftirande)
Kim Bäckström
Muris Beslagic
Marianne Högberg
Max Tolf (VD)

Dotterbolagen
DEGERFORSBYGGEN AB
DEGERFORS INDUSTRIHUS AB
DEGERFORS ENERGI AB

2(37)

Suppleanter
Gertowe Thörnros
Cathrine Pedersen
Johan Nordström
Carina Sätterman
Ö¡an Samuelsson
Tomas Nyberg, ekonomichef Degerforsbyggen AB

Suppleant
Peter Söderrnan, auktoriserad revisor

(org nr: 556082-5076)
(org nr: 556714-8423)
(org nr: 556210-3571)

Information om verksamheten

Moderbolaget
DEGERFORSBOLAGEN ABs verksamhet

Degerforsbolagen AB ¿ir ett av Degerfors kommun helägt bolag. Bolaget bildades 1995-11-10.

Bolagets verksamhet ar attäga och ftirvalta kommunens aktier i de kommunala bolagen, att styra

och samordna verksamheten i koncernen (de helägda bolagen), att tillhandahålla gemensam service

ftir koncernens bolag samt annan därmed ftirenlig verksamhet.

Degerforsbyggen AB och Degerfors Energi AB är sedan 1995-12-28 helägda av Degerforsbolagen
AB. Degerfors Industrihus AB är sedan 2006-11-28 helägt av Degerforsbolagen AB.

DEGERFORSBYGGEN AB
Företaget består av två huvudsakliga affÌirsområden, bostäder samt kommunfastigheter. Bolagets

verksamhet ar att äga och hyra ut bostäder och lokaler i forsta hand i flerbostadshus, att tillgodose
de kommunala verksamheternas behov av lokaler samt vidta erforderliga åtgärder ftir att underlätta
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den kommunala näringslivs- och sysselsättningspolitiken samt därmed ftrenlig verksamhet.

Kommunens fastigheter fürvaltas genom att Degerfors kommun, med mindre undantag, hyr ut ägda

fastigheter med byggnader till Degerforsbyggen AB, som därefter ombesörjer fastighetsskötseln

och hyr tillbaka fastigheterna. Syftet med denna organisation är att kunna erbjuda god service och

ändamålsenliga lokaler fiir kommunkoncernens samlade verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Investeringar under året uppgår till 14 264 tkr (41 913 tkr). Endast utgifter nedlagda under 2017

medräknade.

Ett antal underhållsprojekt har under året genomflorts i syfte att sänka driftkostnader, bland annat

byte av wc-ledningar, ventilationsaggregat och undercentraler. Utöver detta har det överordnade

bevaknings- och styrsystemet uppgraderats, für att i upphandlingar nå ett större produktsortiment

vilket kommer leda till lägre inköpskostnader.

Inftir 2018 och 2019 har priset på inköp av el låsts.

Ny fastighetschef har anställts då den ftiregående tog över rollen som VD. Kartläggning samt

uppfürande av en ROT-renoveringsplan har påbörjats ftir affÌirsområdet bostäder.

Ny årsupphandling av byggentreprenader har genomftirts. Avtal gäller tvä åtr fr.o.m. 2017 -10'01

t.o.m. 2019-09-30 med möjlighet till ftirlåingning ett år åt gangen i högst två ar.

Afftirsområde bostäder
Lägenhetsbeståndet bestod vid årsskiftet201712018 av totalt 809 lägenheter varav 718 st i
Degerfors, 60 st i Svartå och 3l st i Åtorp. Dessutom hyr bolaget ut och fiirvaltar 18 lägenheter åt

Degerfors kommun vid Medborgargatan 19. Den 31 december 2017 hade Degerforsbyggen 13

tomma lägenheter på ett totalt bestånd av 809 lägenheter, vilket motsvarar en vakansgrad på I,6 o/o.

Motsvarande vakansgrad ftir är 2016 vid samma tidpunkt var I,6 Yo.

Inom affrirsområde bostäder finns också 15 654 kvm butiks- och kontorslokaler och dess

uthyrningsgrad var 93 o/o vid årsskiftet.

Förhandling med hyresgåistftireningen angående nya hyror fran och med 1:a januari 2018

genomfürdes i december månad och resultatet blev en höjning om 0,75 Yo for en normallägenhet.

Under året har det skrivits tolv nya hyreskontrakt ftir lokaler eller kontor.

Två butikshyresgäster har flyttat från bestandet.

Ett lokalhyreskontrakt har överlåtits till nyaägare.

Nyproduktion av 10 st nya radhus-lägenheter i sjönära läge har upphandlats och entreprenad pågår

t.o.m. slutet av 2018. Bidrag ftir nyproduktion har beviljats av L?insstyrelsen till ett belopp om 1

981 tkr.

Renoveringsåtgåirder i 95 (130) lägenheter har utforts vilket motsvarar ll,7 Vo (16,2%;o) av

lägenhetsbeståndet.

Vi har under året haft inflyttning i 140 (1S1) lägenheter och utflyttning i 139 (147) inklusive

omflyttning inom beståndet.
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Förbrukningen av fastighetsel blev I 448 687 (I 520 689) kwh. Den genomsnittliga
fastighetselftirbrukningen ftir 2017 var l6 (14) kWh/kvm Atemp.

Graddagskorrigerad energifürbrukning ftir uppvåirmning blev 112 (108) kWh/kvm jämftrt med 2016
Energifürbrukningen ökar p.g.a. lägre vakansgrad, fler nya lägenheter samt helårseffekt på utftirda
ombyggnationer.

Af fÌirsområde kommunfasti gheter

Projektering och upphandling av ombyggnation till omklädningsrum har genomftirts ftir Sveagatan

J.

Större ombyggnads- och underhållsåtgärder listas nedan:

Vallahallen: Byggnation für ny hiss.

Byte av golv i korridor.

Nämndhuset: Takrenovering.
Fönsterbyte konferens/fikarum.
Invändigt underhåll samt ytskikt.

Tallbackens ftirskola: Takrenovering.

Odelbergsvägen 33: Renovering av tre badrum.

Möckelngymnasiet: Renovering av tvä duschutrymmen.

Parkskolan: Renovering av fina klassrum.

Strömtorpsskolan: Nyinstallation passersystem.

Nyinstallation brandlarm.
Renovering av duschutrymmen.

Folkets hus: Byte av ventilationsaggregat SFI samt uppkoppling.
Föns terbyte nliringslivskontoret.
Invändigt underhåll ¡skikt, Näringslivskontoret.

Graddagskorrigerad energifürbrukning ftir uppvärmning blev 6179 (6 461) MWh exkl Åtorp
skola.

Vattenftirbrukningen under året har ökat till 25 537 (25 375) kbm.

Förbrukningen av fastighetsel blev 3 109 993 (3 161 678) kWh. Den genomsnittliga

fastighetselftirbrukningen ftir 2017 var 59 (60) kWh/kvm Atemp.

DEGERFORS INDUSTRIHUS AB
Bolagets verksamhet åir att äga och hyra ut industrilokaler och lokaler ftir andra verksamheter, samt

att vidta erforderligaätgârder für att underl?itta den kommunala näringslivs- och
sysselsättningspolitiken samt därmed ftirenlig verksamhet.

Den sammanlagda ytan ftir Degerfors Industrihus AB uppgår per 2017-12-31 till 14 821kvm (16

446) ftirdelade på 40 (35) hyresobjekt.

v\
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Investeringar under året uppgår till 415 tkr (3 038 tk). Investeringarna har varit
hyresgästanpassningar vid områdena Högbergstorp och Kvarnberg i Degerfors.

Uthyrningen av lediga lokaler vid Högberstorp fortgår och under 2017 har ytterligare 257,5 kvm
hyrts ut. Vid årsskiftet återstod I 114 kvm.

Förbrukningstalen ftir uppvärmning, el och vatten är inte helt jämftlrbara eftersom ffra fastigheter
sålts under 2016.

Den totala graddagskorrigerade energifürbrukningen für uppvärmning blev 838 MWh (1229
MWh) vilket innebär en minskning med 32Yomot ftiregående år.

Den totala ftirbrukningen av fastighetsel blev 321 898 kwh (390 186 kwh) vilket innebär en
minskning med 17 Yomotfüregående år.

Den totala vattenftirbrukningen blev 4 185 kbm (4 413 kbm) vilket motsvarar en minskning med 5

Vomot ftiregående år.

Antalet vakanta lokalytor var l78l kvm (2 213 kvm) den 3l dec2017 vilket motsvarar en
vakansgrad pâ 12 yo (13,5 Yo). Den totala uteblivna intÈikten ftir aret avseende vakanta
lokaler uppgår till 883 tkr (1 759 tkr).

DEGERFORS ENERGI AB
Degerfors Energi AB är ett dotterbolag i den av Degerfors kommun helägda bolagskoncernen
Degerforsbolagen AB. Företaget består av tre huvudsakliga verksamhetsgrenar, elnät, fiärrvåirme
och stadsnät. Till dessa verksamheter finns en administrativ enhet.

Elnät
Under 2017 har 1163 (1328) nätkunder bytt elleverantör. Nätbolaget ansvarar ftir mätningen, läser
av elmätaren och sköter kontakten med nya och gamla elleverantören. För att nätbolaget skall klara
av myndighetens krav i processen med leverantörsbyten har tjänster köpts från Filipstads Energinät
AB.

Förlustenergi, som bolaget köper av Göta Energi AB, regleras fr.o.m âr 2012 med hjälp av
preliminåira andelstal och därefter med definitiva andelstal 3 månader efter avsedd manad.
Andelstalen levereras från Svenska Kraft (SVK) i egenskap av balansansvarig ftir stamnätet.
Förlustenergin ligger pä3.52 % (3.57 Yo) av totalt inlevererad energi per år.

Investeringsnivån i elnätet har varit högre än normalt. Bolaget har lagt större delen av tillgåingliga
resurser på en ny mottagningsstation, K401 Karlshagen.

Driftstömingamahar under året uppgått till totalt lI (17), varav 6 (8) st. i högsprinningsnätet och 5
(9) st. i lågspänningsnätet. Medelavbrottstiden ftir driftstörningarna har varit 7 (ll3) minuter. De
planerade driftavbrotten var under ëtret27 (30) st. fiirdelade med 2 (6) st. i högspåinningsnätet och
25 (24) st. i lågspänningsnätet. Medelavbrottstiden har uppgått tilI2 (4) minuter. För samtliga
kunder innebär det en tillgåinglighetpä99,998 Yo.
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Degerfors Energi AB är, tillsammans med de andra nätbolagen i med i "Värmlandsgruppen". En
samarbetsgrupp som hanterar gemensamma elnätsfrågor.

Fjärrvärme
Under 2017 har fokus varit på driftoptimering och sammankoppling av fiärrvärmenät. Totalt
byggdes I 562 meter. Centrumsnätet sammankopplades med Kvambergs distributionsnät. Effekten
av detta blev fÌirre panncentraler totalt och en centralisering av produktionen, vilket åir ett led i
arbetet med en helt fossilfri produktion.

Total anslöts 9 fastigheter till fiärrvärmenätet under 2017 och året avslutades med
Degerforsbyggens fastighet i Kanada.

Totala produktionen uppgick till 45 GWh (45),varav 99,\yo med biobränsle. ,A.rets graddagar
slutade pã96% (95%) av ett normalår.

Totalt rapporterades 33 driftstömingar men fatalet påverkade slutkund.

Vid årsskiftet fanns 164 (163) större abonnenter och270 (263) villor anslutna.

Stadsnät
Under 2017 rädde en riktig hberfeber. Fler leverantörer sökte sig till stadsnätsmarknaden och
konkurrensen om kunderna hårdnade. Arbetet med att uppfulla bredbandsmålen pågick ftir fullt
och bredband via fiber var något som alla ville ha.

Anslutningsgrad i nybyggnadsområden var hela 86%. Arbetet mot bredbandsmålen i den
kommunala bredbandsstrategin fortsatte och tillsammans med vår kommunikationsoperatör
fokuserade vi på att leverera tjänster med hög kvalitet och god tillgänglighet.

Under året fick bolaget en ny konkurrent i och med att Telenor valde attbygga ett område på cirka
130 hushåll i Degerfors. Konkurrensen medftirde att säljarbete intensifierades och20l7 anslöts 451
nya hushåll till det öppna stadsnätet. Vid årets slut fanns totalt 3 262 (3044) ansluta hushåll och
ftiretag. Degerfors kommun var fortfarande stadsnätets största kund.

Bolaget fick under året flera nya uppdrag till nationella och intemationella aktörer såsom Telia
Company, Telenor och Trafikverket.

Resultat

Moderbolaget
Resultatet ftire bokslutsdispositioner och skatt visar -685 tkr (-607 tkr).

Koncernen
Resultatet fore skatt efter intema elimineringar mellan dotterbolagen visar en vinst pä22189 tkr
(vinst 18 689 tk).
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Kommentar till årets resultat

Koncernen redovisar en vinst efter skatt på l8 366 tkr (vinst 15 875 tkr).

Degerforsbolagen AB redovisar en ftirlust på 685 tkr (ftirlust 607 tk) fìire bokslutsdispositioner.
Det budgeterade resultatet är en fürlust pä692 tkr och att det budgeterade resultatet i princip kunde
hållas, trots högre kostnader für ekonomisystemet, beror på lägre finansiella kostnader. Resultatet
efter bokslutsdispositioner är -1 tkr G1 tkr).

Degerforsbyggen AB redovisar en vinst pâ 5 196 tkr (vinst 5 225 tkr) ftire bokslutsdispositioner.
Awikelsen mot det budgeterade resultatet om 5 929 tkr är 733 Ikr och dess orsaker åir i fÌirsta hand
ökade kostnader ftir ned- och avskrivningar, samt ökade kostnader lor fastighetsskötsel och övriga
inköpta tjänster. Resultatet har fiirdelat sig på afftirsområde bostäder; vinst 5 209 tl<r (vinst 5 255
tkr), afÏÌirsområde kommunfastigheter; 0 tkr (0 tkr), sidoordnad verksamhet; ftirlust 13 tkr (ftirlust
30 tkr). Resultatet efter bokslutsdispositioner åir en vinst pâ 5 196 tkr (vinst 5 225 tkr).

Degerfors Industrihus AB redovisar en ftirlust på I 049 tkr (ftirlust 726 tkr) ftire
bokslutsdispositioner och skatt. Den stora skilnaden mot den budgeterade ftirlusten om 329 tkr
beror till största delen på en lägre uthyrningsgrad vid Högbergstorpsområdet åin vad som bolaget
beräknat. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt är en ftirlust på 383 tkr (vinst 656 tkr).

Degerfors Energi AB redovisar en vinst på 18 727 tkr (vinst 14 797 tkr) ftire bokslutsdispositioner
och skatt, vilket åir avsevärt bättre än det budgeterade resultatet pâ 16 819 tkr (9 619 tkr). Den stora

skillnaden mellan faktiskt utfall och budget beror på delvis ökat intresse ftir fiberanslutningar, ny
bråinslemix i färrvärmeproduktionen, fürsäljning av utsläppsrätter, justerade nättariffer, minskade
nätfürluster i elnätet samt lägre råintekostnader. Resultatet fürdelar sig på rörelsegrenarna elnät;
vinst 7 749 tkr (vinst 6 697 tk), t¿¡rrvärme; vinst 4 317 tkr (vinst 4 981), stadsnät; vinst 5 835 tkr
(vinst 2787 tkr) samt sidoodnad verksamhet vinst 826tkr (vinst 332fkr). Resultatet efter
bokslutsdispositioner och skatt tir en fiirlustpä2 tkr (vinst 16 tk).

Framtida utveckling

Degerforsbolagen AB
Under åren framåt har moderbolaget att ftilja de ägardirektiv och styrprinciper som Degerfors
kommun har på sina ftiretag.

Degerforsbyggen AB
Vakansgraden har under 2017 varierat mellan 1,4 - 3,0 Yo für hela bestandet. Vakanserna åir något
högre i de yttre kommundelama Svartå och Ä.torp.

Bolaget skall fortsättavaraaktivt och arbeta ftir att skapa attraktiva och trygga boendemiljöer. Det
kan ske genom att ftirbättra belysningen utomhus, ta bort buskar som ger mörka partier, fürbättra
både inre och yttre skötsel.

Vakansgraden ftir bostäder åir historiskt låg, vilket tyder på att behovet av bostäder är större än

utbudet. Framtida byggnationer av lägenheter kommer att behöva utftiras till ett lågt pris men med

ó\
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en acceptabel konkurrenskraftig standard.

Under 2017 har en kartläggning av det framtida ROT-renoveringsbehovet påbörjats, utredningen
ger ett underlag frir vilka stora investeringar som behöver genomfüras i framtiden. Utmaningen blir
att genomftira renoveringarna i balans mellan vad som är praktiskt och ekonomiskt hållbart
långsiktigt.

De senaste åren har bolaget delvis genomgått en generationsväxling samt ett större systembyte,

vilket naturligt leder till en del kunskapstapp och att gamlarutiner faller bort. Uppgraderingen av

system fortsätter och under 2018 är det planerat att implementera ett nytt ekonomisystem och ett
nytt marknadssystem. Samtidigt som det leder till nya möjligheter måste organisationen sätta nya
funktionella rutiner ftir att bäst nyttja sig av ny kompetens och nya system.

Deserfors Industrihus AB
Degerfors Industrihus AB största utmaning är atlhyraut de lokaler som är lediga vid Högbergstorp,
men även de vid Kvambergsområdet. Bolaget skall regelbundet träffa sina kunder für att informera
sig om dess utvecklingsplaner. Det ger bolaget bättre möjligheter att tillgodose deras lokalbehov
genom omflyttningar eller om- och tillbyggnader.

Degerfors Energi AB
För att klara den ökade investeringstakten, de nya myndighetskraven, flertalet avancerade system
kommer en organisationsfü rståirkning genomfüras under 20 I 8.

Laddinfrastruktur åir ett utvecklingsområde som kommer attvara i focus, fìiretaget har tagit en
framåtriktad position i regionen under året. Ntirvaro i olika medier och i olika sammanhang
kommer attvaraviktigt ftir att stärka varumärket, positionera arbetsplats och bolaget som
arbetsgivare.

Demonteringen av produktionsanläggningarnakopplade till HVC Kvarnberg kommer att slutftiras
under året och Degerfors kommer endast ha ett fiZirrvärmenät i tätorten vid årets slut.
I övrigt sker ett omfattande arbete med att effektivisera verksamheten och minska dess

miljöpåverkan.

En annan viktig frãryaär möjligheterna till olika samarbetsformer mellan bolaget och andra bolag i
regionen. Det gäller samtliga verksamheter.

Koncernfärhållanden

DEGERFORSBOLAGEN AB åir moderbolag till:

Bolag Oreanisationsff Säte

556082-5076
556714-8423
556210-3571

Degerfors
Degerfors
Degerfors

Moderbolaget innehar vid arets slut samtliga aktier.
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Flerårsjämfärelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital

e(37)

2014 2013
tkr
tkr
tkr
%
%
%

2017
353

-685
56 645

45,5

neg
neg

2017
tkr 161738
tkr 22189
tkr 519 157

st 31

% 18,1

% 6,0
% 23,6

2016
152949

18 689
500 781

28
15,1

5,5
24,7

2014
147 671
t2 043

463 420
28

ll,7
4,8

22,3

2013
r4t 965

10 899
461 096

29
9,3
4,9

25,3

20r6
357

-607
58 792

43,8
neg
neg

20t5
372

-515
58 021

44,4
neg
neg

2015
149 484

9 227
485 452

28
12,3

3,8
15,4

370
-48

s3 003
51,2

1,1

neg

321
-671

53 250
51,0
neg
neg

Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Föråindring av eget kapital

Koncernen
Eget kapital 2017 -01 -01
Resultatdisposition enligt årsstämman :

-Balanseras i ny räkning
Ä,rets resultat

Belopp vid årets utgång

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt årsstämman:

Balanseras i ny räkning
Ä,rets resultat

Belopp vid årets utgång

Aktiekapitalet består av 16 st aktier.

a l-+:^ l\-,-:+ ¿ill D^l^-^^-^,¡
¡l.l(tltt- \-rYl lëL tlll- lj4l4llJçl(ru

kapital skiutet kapital vinst m.m.
1 600 t9024 39297

15 87s

1 600 t9 024 55 t72 18 366 94 162

,t -^+-AI LLJ

resultat
15 875

-15 875
18 366

,A,rets

resultat
-l

Totalt
75 796

l8 366

Aktie-
kapital

1 600

Reserv-
fond

155

över-
kurs- Balanserat
fond resultat

19024 4982
Totalt

25 760

-1 -1

V\\

I 600 155 19 024 4 981 -l 25759
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Förslag till vinstdisposition

Moderbolaget

Till årsståimmans ftirfogande står ftiljande vinstmedel:

r0(37)

Balanserade vinstmedel
,Ârets fürlust

Styrelsen füreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överftirs

4 981 168
-l 000

kronor 24004168

24 004 168

kronor 24004168

\[r 
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Koncern resultaträknin g

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete für egen råikning
Övriga rörelseintåikter

Rörelsens kostnader
Råvaror och ftirnödenheter
Övriga extema kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelseko stnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintåikter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets vinst

7

Not

10

4,5
6

8

9

2017

161 738
I 653

259

163 650

-75 681
-tt 227
-20189

-2s 008
-202

-t32307

3t 343

38
-9 r92

-9154

22 t89

-3 823

18 366

1 1(37)

2016

152949
l519
I 332

155 800

-74 302
-12 042
-18 617

-21204
-1 984

-128149

27 651

44
-9 006

-8 962

18 689

-2 814

15 875
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Koncernbalansräkning

Tillgångar

Anlåiggningstillgån gar

Materiella anläggningstill gangar

Byggnader och mark
Tekniska anläggningar
Maskiner, inventarier och fordon
Konst
Pågående nyanläggningar

Finansiella anläggningstill gangar

Andra langfristiga våirdepappersinnehav
Andra langfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstillgån gar

Varulager mm
Bråinslelager

Kortfri sti ga fordrin gar

Kundfordringar
Fordringar hos Degerfors kommun
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåikter

Summa kortfristi ga fordrinsar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

t2(37)

2017-12-31 2016-12-31Not

ll
t2
13

l4
15

t6
t7

t9

309 131

120 449
2369

105
t6 482

448 536

40
106

146

448 682

553

9 930
I 924
I 092
8 083

2t 029

48 893

70 475

303 829
118 410

r 386
105

14 494

438 224

40
119

r59

438 383

9 859
1 029

996
7 592

19 476

42 399

62398

500 781

523

il 1
lb \^\

519 157
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Koncernbalansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital
Övri gt tillskj utet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar ftir skatter

Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till Degerfors kommun
Övri ga kortfri sti ga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

13(37)

2017-t2-31 2016-12-3rNot

20,21

20,21

22

I 600
19 024
73 538

94 162

94 162

14 086

l4 086

374 300

374 300

15 273
5 588
2 177

t3 571

36 609

5t9 t57

I 600
t9 024
55 l7l

75 795

75 795

t0 263

10263

368 500

368 500

9 000
t5 433
5 990
2 t5t

t3 649

46223

500 781

h
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Kassaflödesanalys för koncernen Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat ftire finansiella poster
Justering ftir poster som inte ingår i kassaflödet, mm 23

Erhållen råinta
Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten färe
ftirändringar i rörelsekapial

Förändringar i rörelsekapital
Ötning/minskning bråinslelager
Ötcning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ötning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investerin gsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgangar
Försäljning av materiella anläggningstillgangar
Övriga finansiella anläggningstillgangar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Ötning/minskning av langfristiga skulder

Kassafl öde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

2017

31 344
25 198

37
-9192

47 387

-30
-t 553
-9 614

36 190

-35 509

l3

-3s 496

s 800

5 800

6 494
42399

48 893

r4(37)

2016

27 651
22241

44
-9 006

40 930

202
-1203
s 909

4s 838

-56 011
9 575

-60

-46 496

-9 267

-9 267

-9 925
s2324

42399

À
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Moderbolagets resultaträknin g

NettoomsÊittning

Rörelsens kostnader
Öwiga externa kostnader

Not

4,5

2017

353

-340

1s(37)

2016

357

-222

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga råinteintÈikter och liknande resultatposter
Råintekostnader och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

A.rets ftirlust

-475

-122

-s63

-s63

-68s

684

-328

-636

-636

-607

606

I

29

I
9

24

I

J



DEGERFORSBOLAGEN AB
ss6s26-4289

Moderbolagets balansräknin g

Tillgångar

Anläggnin gstillgångar

Not

t6(37)

2017-12.31 2016-12-31

Andelar i koncernftiretag

Summa anläggningstillgångar

Omsåittningstillgångar

Kortfri sti ga fordrin gar
Övriga kortfristiga fordringar

Summa kortfristiea fordringar

Kassa och bank

Summa omsåittningstillgångar

Summa tillgångar

25 54 624

s4 624

2021

s6 645

s4 624

s4 624

4 168

58792

3

J

8

4

4

4201 64I
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Moderbolagets balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller fürlust
Årets ftirlust

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncemforetag
Skulder till Degerfors kommun
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intfüter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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2017-12-31 20r6-r2-3tNot

18

20,21

I 600
155

I 755

t9 024
4 981

-1

24 004

25 759

30 000

30 000

l5
622
6l

I
t87

886

s6 645

I 600
155

| 755

t9 024
4 982

-l

24 005

25 760

2s 000

25 000

l5
7 760

51

I
20s

8 032

58 792

26

22

À
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Kassaflödesanalys för moderbolaget

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat ftire finansiella poster

Erlagd råinta

Kassaflöde från den löpande verksamheten färe
fïiråindringar i rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investerin gsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lan
Mottagellämnat koncernbidrag

Kassailöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

2017

-r22

-563

-68s

1

-7 146

-7 830

s 000
684

5 684

-2146
4 164

2 018

I 8(37)

2016

-636

8s6
3 308

4 164

29

-607

85
772

250

00

60¿

606

,\
\
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Noter, gemensamma fär moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Degerforsbolagen ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och

Bokftiringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:l Ärs- och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oftirtindrade i jämftirelse med ftiregående år.

Koncernredovisning
Degerforsbolagen AB upprättar koncernredovisning. Företag där Degerforsbolagen AB innehar

majoriteten av rösterna på bolagsstämman klassificeras som dotterfìiretag och konsolideras i
koncernredovisningen. Uppgifter om koncernftiretag finns i noten om finansiella
anläggningstillgångar. Dotterftiretagen inkluderas i koncernredovisningen fran och med den dag då

det bestämmande inflytandet överfìirs till koncemen. De exkluderas ur koncernredovisningen från
och med den dag då det beståimmande infl¡andet upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt
ftirvÈirvsmetoden. Förvärvstidpunkten åir den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls.

Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid
ftirvärvstidpunkten. Mellanhavanden mellan koncemftiretag elimineras i sin helhet.

Intäkter
Hyresint?ikter
HyresintÈikter redovisas i den period uthyrningen avser, i enlighet med hyresvillkoren.
Hyresintäkter redovisas i ftirekommande fall efter avdrag für moms.

Försäljning och distribution av energi
Nätintåikter och fi tirrvåirmefürsäljning intfütsredovisas vid leveranstidpunkten.

Anslutningsavgifter
Avgifter som betalats av kunden flor anslutning till näten intåiktsredovisas i den omfattning som

avgiften inte åir für att täcka framtida åtaganden. Om anslutningsavgiften är kopplad till ett avtal

med kunden redovisas intÊikten över den tid som avtalats med kunden.

Tj änsteuppdragy'Förvaltningsuppdrag
Tjåinsteuppdrag till fast pris redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster
och utgifter fran uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i
balansr¿ikningen och resultatredovisas ftirst då uppdraget slutftirts.

För tjåinsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som åir hänftirlig till ett utftin
tjtinsteuppdrag som intåikt i takt med att arbete utfürs och material levereras eller ftirbrukas.

Försäkrin gsersättningar

-Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av ftirsåikringsersättning redovisas en

beräknad ftirsäkringsersättning ntir denna kan beräknas på ett tillflorlitligt sätt.

Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Offentliga bidrag
Bidrag som erhållits fiir lorvärv av en anläggningstillgang reducerar anläggningstillgangens
redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter

*(h
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Följ ande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader

- Stomme och grund
- Tak
- Fasadbeklädnad
- Inre ytskikt
- Installationer

Eldistributionsanläggningar
Fj ärrvärmeanl äg gningar
S tadsnätsanläg gningar
Byggnadsinventarier
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

20(37)

Inkomstskatter
Aktuella skatter våirderas utifran de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skatter vtirderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade ftire
balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag

redovisas i den utsträckning det tir sannolikt att avdraget kan avrÈiknas mot överskott vid framtida
beskattning.

Aktuell skatt, liksom ftiråindring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten åin

hänftirlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning såirredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som åir håinftirlig till obeskattade reserver

Materiella anläggningstÍllgångar
Materiella anläggningstillgangar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänfüras till fìirvåirvet av tillgången.

Byggnaderna har från och med årsredovisningen2}I4 kategoriindelats och byggnadskomponenter

fastställts für respektive kategori med bedömd återstående nyttjandetid für varje enskild byggnad.

Justering har även giorts für år 2013 i samband med övergången till K3-reglerna. NÈir en

komponent i en anläggningstillgang byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla

komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Utgifter ftir löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsfiirlust vid avyttring av en anläggningstillgang redovisas

som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgangar skrivs av systematiskt över tillgangens bedömda nyttjandeperiod.

Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjåir avskrivningsmetod
används ftir övriga typer av materiella tillgangar.

50-100 år
25-50 åü

40-80 år
10-20 âr
25-50 är
20-30 âr
15-30 år

5-20 är
10-25 är

20 är
5âr
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Låneutgifter avseende lanat kapital som kan hänftiras till inköp, konstruktion eller produktion av en

tillgång som det tar betydande tid att ftirdigställa innan den kan användas eller säljas, kostnadsfors.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgangs värde minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade våirdet,

skrivs den ner till återvinningsvärdet.

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgangarna på de lägsta nivåer där det finns
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgangar, andra än goodwill,
som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återftiring bör göras.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där fiiretaget åir leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),

oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad

linjärt över leasingperioden.

Uthyrning av lokaler och bostäder klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna
redovisas linjtirt under leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och

övriga fbrdringar, leverantörsskulder, och låneskulder.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgangar. Kundfordringar tas upp till det belopp som

fürväntas bli inbetalt efter avdrag ftir individuellt bedömda osåikra fordringar.

Andra långfristi ga värdepappersinnehav
Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterftiljande
redovisning redovisas tillgången till anskaffningsvåirde med bedömning av om nedskrivningsbehov

ftireligger.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag ftir
transaktionskostnader.

Derivatinstrument som ingår i såikringsredovisning
Bolaget utnyttjar derivatinstrument (ränteswapar) ftir att hantera ränterisken som uppstår vid
upptagande av lån till rörlig r'anta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning.
Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta och det åir denna råinta som redovisas i
resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon

utav de finansiella anläggningstillgångama. Nedskrivning sker om värdenedgangen bedöms vara

bestående. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga

ñ{ú
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värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

Ersättningar till anställda
Kortfri sti ga ersättningar :

Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald

sjukfrånvaro.

Ersättningar efter avslutad anställning:
Bolagets anställda omfattas endast av avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer

betalar fiiretaget fastställda avgifter till ett annat füretag och har inte någon legal eller informell
ftirpliktelse att betala något ytterligare även om det andra ftiretaget inte kan uppfflla sitt åtagande

Bolagets resultat belastas für kostnader i takt med att de anställdas tjänster utftirts.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medftirt in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar fiiretaget, fürutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos

banker och andra kreditinstitut samt underkonto hos Degerfors kommun.

Lager
Lagretvärderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av anskaffningsvärdet och

nettoftirsälj ningsvåirdet.
Anskaffningsv?irdet fastställs med användning av florst in, fiirst ut-metoden (FIFU).

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag ftir uppskjuten skatt) i ftirhållande till
balansomslutningen.

Avkastninq nå totalt kanitalæ
Resultat füre avdrag ftir räntekostnader i ftirhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i frirhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag

fiir uppskj uten skatt).

Not 2 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportftllj används

finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som Êir

fastställda i bolagets finanspolicy. För att uppnå en rimlig och väl awägd ränterisk (genomsnittlig

räntebindningstid) i skuldportftiljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till
310 mkr (2S5 mkr) ftjr koncernen och till 15 mkr (15 mkr) ftir moderbolaget. Per bokslutsdagen

finns ett undervärde pä ca -23 ,l mkr (-27 ,5 mkr) ftir koncernen och till ca -l ,2 mkr (- 1 ,5 mkr) ftir
moderbolaget i avtalen. Undervärdet/övervåirdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå

om man avslutar avtalen i ftirtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s k
ränteskillnadsersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets

,il
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lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t o m sitt slutftirfallodatum så kommer
undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Den genomsnittliga räntebindningstiden für den

totala skuldportftiljen uppgår till 3,82 år (4,39 år) ftir koncernen och2,37 tü (3,42 år) ftir
moderbolaget och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1,91 yo (1,93 %) for koncemen

och 1,13 o/o (1,57 %) for moderbolaget.

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar ftir
redovisningsändamål som blir ftiljden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga resultatet. Vtisentliga områden som påverkas av uppskattningar och bedömningar är främst

nyttjandeperioder och värdering av anläggningstillgångar. Bolagets bedömning är att det ej

fiireligger några betydande risker ftir justeringar under nästkommande år.

Not 4 Ersättning till revisorerna

DEGERFORSBOLAGEN AB
s56526-4289

PwC
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

Moderbolaget
2017

23(37)

2016
Koncernen
20t7

213

56

269

2016

258

303

4842

2

44

45

Summa 48

Not 5 Operationella leasingavtal

Såsom leasetagare
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal utgör,

ett fiir moderbolaget och koncernen, oväsentligt belopp och särredovisas ej.

Sås om I eas e givare, hyre svdrd
I moderbolaget finns inga avtal där bolaget är leasgivare.
I dotterbolagen Degerforsbyggen AB och Degerfors Industrihus AB finns hyresavtal avseende

lokaler och bostäder som utgör operationell leasing i såväl koncern som dotterbolag.

- Degerforsbyggen AB: För affÌirsområde bostäder utgörs framtida hyresintäkter tillövervägande
del av hyresintäkter ftir bostäder med uppsägningstid om tre månader.

Affrirsområde kommunfastigheter bedriver huvudsakligen långsiktig uthyrning mot Degerfors

kommuns olika verksamheter genom så kallade blockhyresavtal. Blockhyresavtalen är skrivna på

tre år och fiirlängs med motsvarande tid om ingen omft)rhandling eller uppsägning sker från endera

part.
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- Degerfors Industrihus AB: Löptider på hyreskontrakt, vilka utgör grunden ftjr framtida
hyresintäkter, framgår av tabellen nedan.

Hvra tk¡
I 587
I 778
2 t7t

113

39t

24(37)

Andel i %
26,1

29,3
35,7

1,9

7,0

100,0

Löptid till år
2018
2ß19
2020
2021
2021

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen
2017

Medelantalet anställda
Kvinnor
M¿in 25

Totalt 31

Antal kontrakt
I J

7
7

2

1

-t Al\¿+v
I 551

1l 613

4248
452
904

30

2016

222
949

ll 533

3 847
559
812

6 040

Moderbolaget
2017 2016

5

27

32

6

qq

46

-27

48

J

J

Lönern ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader
Löner och ersättningar:
Styrelsen
Verkställande direktören
Öwiga anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Uttagsskatt personal
Pensionskostnader für övriga anställda

Övriga personalkostnader

t3 404 12704

48

t34

-24

83

r05

46

J

s 604 s 2t8

I 180

20 188 l8 616

83694

Totalt

-^d

Verkställande direktör i DegerforsbolagenAB åir anställd i Degerfors kommun och uppbåir därmed
ingen lön av bolaget.
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Koncernen
20t7 2016

Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor
Män

Totalt

Antal verkställande direktörer och
andr a I edande befattning shavare

Kvinnor
M¿in

Totalt

Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella anlåiggningstillgångar

Avskrivningar
Byggnad
Byggnadsinventarier
Markinventarier
Markanläggningar
Eldistributionsanläggningar

{ ärrvärmeanläg gningar
Stadsnätsanläg gningar
Maskiner, inventarier och fordon

Nedskrivningar
Ärets nedskrivning byggnad
Reversering av nedskrivningar byggnad
Reversering av nedskrivningar mark

Moderbolaget
20t7

2s(37)

2016

2
4

0

9
t9

28

;

9

8

20

28

I
8

9

J

J

6

;

2

2

2

Koncernen
2017 20t6

Il t43
37

5

736
2 827
4 619
I 440

397

12 006
27

4
726

2 877
6 800
I 609

405

24 454

5 054
-4218

-281

555

21 204

21 204

0

Summa 25 009
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Not 8 övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
2017

26(37)

20t6

4
22
t2

2016

I 511 1 498

7 681 7 508

9 192 9 006

Moderbolaget
2017 2016

Utdelningar
Råinteintåikter på kundfordringar
Råinteintåikter

Borgensavgifter
Övriga råintekostnader och liknande
resultatposter

Summa

Not 10 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Skatt fran tidigare taxeringsår
Uppskjuten skau

Skatt på årets resultat

Redovisat resultat lore skatt

Skatt beråiknad enligt gällande skattesats (22 %)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skattmässig j ustering avskrivning byggnader
Skatteeffekt avseende skattemässigt underhåll
Skatteeffekt av nedskrivningar
Skatteeffekt av ej värderade underskottsavdrag

15

29

44 00Summa 38

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
2017

t20 100

443 536

563 636

Koncernen
2017 2016

-3 823 -2 814

-3 823 -2 814

22 t89 18 689

Moderbolaget
2017

-4 882
-54

-395
r 938
-122
-308

2016

-4 ttz
-t94
-169

4 986

-3 325

-2 814Redovi sad skatteko stnad -3 823
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Not 1l Byggnader och mark

Byggnader
Ingående anskaffningsvärden
,4.rets anskaffningar
Försälj ningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Ingående avskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar
fuets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar
Äterftirda nedskrivningar
,Årets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående planenligt restvåirde byggnader

Byggnadsinventarier
Ingående anskaffningsvåirden
Försälj ningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Ingående avskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar
fuets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvåirde byggnadsinventarier

Mark
Ingående anskaffningsvËirden
Årets anskaffningar
Försäljningar och utrangeringar

499899 481929

1

48t 929
t8 46t

-491

-35 757
29

4 218
-5 054

-27

-199

3s9

| 753
360

Koncernen
2017

27(37)

2016

457 330
38 528

-13 929

-35 757

-292
1,57

-37

-172

386

t2 896
392

-1 535

rt 753

-175 087
259

-12 006

-186 834 -t75 087

69
5

-11

070
126
143

-36 564 -35 757

276 50t 27t 085

558 896
-338

558 558

-172

trr

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden t2 tt3
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Ingående uppskrivningar

Utgående ackumulerade uppskrivningar

Ingående nedskrivningar
Ä.terftirda nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående planenligt restvärde mark

Markinventarier
Ingående anskaffningsvåirden
Försälj ningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Ingående avskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar
fuets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde markinventarier

Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärden
fuets anskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Ingående avskrivningar
Å¡ets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde markanläggningar

Utgående planenligt restvÈirde byggnader och mark

Koncernen
2017

15 587

l5 587

-369
28t

-9 893
-726

28(37)

2016

15 587

15 587

-369

-9157
-736

-88 -369

27 612 26 97r

263 273
-10

-194

-198 -194

65

15 212 14 518
694

15 212 15 2t2

263

193
4

-5

263

-4

69

-10 619 -9 893

4 593 5 319

309 130 303 830

220135 219979

-,([

Taxeringsvtirdefastigheter



Koncernens ftirvaltningsfastigheter värderades inftir bokslutet 2017 till 544 24I tkr, av auktoriserad
fastighetsvärderare. Fördelade på bolagen: Degerforsbyggen AB med 487 64I tkr och Degerfors
Industrihus AB med 56 600 tkr. Marknadsvärdet har bedömts med hjälp av kassaflödeskalkyl, där
fürutsättningarna är marknadsanpassade och således är en form av ortsprismetod.

Not 12 Tekniska anläggningar

Koncernen
2017 20r6

DEGERFORSBOLAGEN AB
ss6s26-4289

Eldistributionsanlåiggningar
Ingående anskaffningsvärden
,Årets anskaffningar
Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
,Ârets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde eldistributionsanläggningar

Fj ärrvärmeanläggningar
Ingående anskaffningsvärden
,Årets anskaffningar
Försälj ningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde fi ärrvärmeanläggningar

97 910
2970
-103

-67 080
103

-2 877

146 635
4289

2e(37)

95 551
2 404

_45

-64298
45

-2827

t0t t73
45 600

-138

100777 97 910

-69 854 -67 080

30 923 30 830

150924 146635

-72 645 -68 073
47

-4 619-6 800

-79 445 -72 645

7t 479 73990

\À\



DEGERFORSBOLAGEN AB
556526-4289

Stadsnätsanläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Ä.rets anskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
,Ärets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde stadsnätsanläggningar

Utgående planenligt restvärde tekniska anläggningar

Not 13 Maskiner, inventarier och fordon

Maskiner
Ingående anskaffningsvärden
fuets anskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde maskiner

Inventarier och fordon
Ingående anskaffningsvärden
Ärets anskaffningar
Omklassificeringar
Försälj ningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

-17 094 -15 485

18 047 l3 590

120 449 118 410

Koncemen
2017 20t6

t62

162

-t23
-17

-140 -123

39

29 075
6 066

35 t4t

-15 485
-l 609

6 8s0
I 345

I 195

Koncernen
2017

30(37)

20t6

28 201
874

29 07s

-14 045
-t 440

6 582
292

29
-53

6 850

-5143

162
43

205

-l 10

-13

65

Ingående avskrivningar -5 503

V\



DEGERFORSBOLAGEN AB
556526-4289

Omklassificeringar
Försälj ningar och utrangeringar
Ä¡ets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde inventarier och fordon

Utgående planenligt restvärde maskiner, inventarier och fordon

Not 14 Konst

Ingående anskaffningsvåirden

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Utgående planenligt resfvåirde konst

Not 15 Pågående nyanläggningar

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomftirda omfürdelningar

Utgående nedlagda kostnader

Koncemen
2017

-388

-5 891

2304

2369

Koncernen
2017

105

105

105

Koncemen
2017

t4 494
27 247

-2s 259

31(37)

2016

-29
53

-384

-5 503

I 347

I 386

2016

105

10s

t0s

2016

47 266
t4 345

-47 tt7

t6 482 t4 494

\À\



DEGERFORSBOLAGEN AB
556526-4289

Not16 Andralångfristigavärdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Utgående redovisat våirde, totalt

Not 17 Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvåirden
Återbåiringmedel HBV
Avgående fordringar, amorteringar

Utgående ackumulerat anskaffningsvåirde

Utgående restvåirde enligt plan

Not 18 Förslag till disposition av resultatet

Till årsståimmans fürfogande står ñljande vinstmedel:

Överkursfond
Balanserade vinstmedel
,Arets vinst

Styrelsen ftireslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny råikning överfürs

Koncemen
2017

Koncernen
2017

32(37)

2016

20t6

59
60

119

119

2016

t9 024
4 982

-1

24 00s

24 005

24 005

40

40

40

40

40

40

119
44

-57

106

106

Moderbolaget
2017

t9 024
4 981

-1

24 004

24 004

úh

24 004



DEGERFORSBOLAGEN AB
5s6s26-4289

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen
2017-t2-3r 2016-t2-3t

33(37)

Moderbolaget
2017-12-3t 20t6-12-31

s68
2 065
3 348

218
| 393

2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

255 15

30

378 30

Förutbetalda ftirsåikringspremier
Upplupna elnätintäkter
Upplupna fi ärrvärmeintÈikter
Förutbetalda hyror
Övriga poster

Inom I ar
Inom4-5år
Inom5-6år
Inom6-7år
InomT-8år
Inom9-10år

Summa

Not 21 Upplåning

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

374

Koncemen
2017-r2-3t 2016-12-31

Moderbolaget
2017-12-3t 2016-12-31

740
2 349
3 409

574
I 011

2017-t2-31

00Summa 8 083 7 592

Not 20 Lånestruktur och räntebindning

Nedan framgår bolagets ftirfalloprofrl i tkr, (inkl råinteswapar) avseende råintebindningen:

Koncernen Moderbolaget

64
255

30

2;

25

374300 368 500 30 000 25 000

30 000 25 000

rrf

Summa 374300 368 500



DEGERFORSBOLAGEN AB
556526-4289

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa

Summa råintebåirande skulder

Förfallotider
Den del av lånsfristiea skulder som
ftrfaller till betalnins senare än fem år
efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Upplupna råinteko stnader
Upplupna råintekostnader (swapar)
Upplupna semesterlöner
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga poster

Koncernen
2017-12-31 2016-12-31

9 000

9 000

374300 377 500

374300 368 500

34(37)

Moderbolaget
2017 -12-3t 2016-12-3r

30 000 25 000

30 000 25 000

30 000 25 000

Moderbolaget
20t7-t2-3t 20r6-t2-3r

-7 -2
155 154

r88

Koncemen
2017 20t6

000

Summa 374300 368 500

Not 22 Upplupna kostnader och fÌirutbetalda intäkter

Koncernen
2017-12-31 2016-t2-31

-65
2 968
I 602
2 955
6 ll0

2
2 687
I 600
4 769
4 590 5;

205

40

Summa t3 570 13 648

Not 23 Justeringar für poster som inte ingår i kassaflöde' mm

Avskrivningar
Nedskrivningar
Realisationsresultat
Övrigt

24 453
s55
202
-12

2t 204

1 041
-4

22241Summa justeringar 25 t98

\)"\



DEGERFORSBOLAGEN AB
5s6s26-4289

Not 24 Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag
Låimnade koncembidrag

Summa

Not 25 Andelar i koncernftiretag

Ingående anskaffningsvåirde

Utgående ackumulerat anskaffningsvåirde

Koncernen

Moderbolaget
2017

I 300
-616

684

Moderbolaget
2017

54 624

s4 624

3s(37)

2016

1 300
-694

606

20r6

54 624

54 624

Bokfiirt
våirde

t6-12- 1

t4 024
14 600
26 000

Degerforsbyggen AB
Degerfors Industrihus AB
Degerfors Energi AB

Moderbolaset
Degerforsbyggen AB
Degerfors Industrihus AB
Degerfors Energi AB

Summa

Org nr
556082-5076
556714-8423
556210-3571

Kapital-
andelYo

100
100

100

Säte
Degerfors
Degerfors
Degerfors

AntalRösträtts-
andelYo

100
100
100

Bokfìirt
våirde

t7-12-31
t4 024
14 600
26 000

aktier
2 s00

200
260

54624 54624

-rü



DEGERFORSBOLAGEN AB
556526-4289

Not 26 Transaktioner med närstående

2017

36(37)

20t6
Inköp och fìirsåilj nin g mellan koncernfäretag
Nedan anges andelen av årets inköp och ftirsäljning avseende koncemfìiretag.

Försäljning

Not 27 Ställda säkerheter

Avseende Skulder till kreditinstitut
Fasti ghetsinteckningar
Varav i eget ffirvar
Varav på annan plats, obelånade

Summa ställda såikerheter

87
353

Koncemen
2017-t2-31 2016-12-31

68
356

110 s59
-102 677

-4 882

110 ss9
-102 677

-4 882

3 000 3 000

,(



DEGERFORSBOLAGEN AB
556526-4289

Degerfors 2018-03-22

Anita Bohlin-Neuman
Vice ordfìirande

ñÀ., \CNñli/h*o,*

37(37)

Styrelseledamot

Kim Bäckström
Styrelseledamot

t4n t ¿

berättelse har låimnats 20 I 8-04-04.

ïl,tr1ù^1,
VIax Tolf 

' I
Verkställande direktör

Muris
styrelseledamot

Peter Pedersen
Ordftirande

Hans Olsson
Auktoriserad revisor



Till bolagsstämman i
Degerforsbolagen AB
Org.nr 556526-4289

Granskningsrapport for âr 2017

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2017 i egenskap av lekmannarevisorer
utsedda av fullmfütige i Degerfors kommun. Lekmannarevisorernas granskning
bidrar till den demokratiska insynen och kontrollen i kommunala aktiebolag.

Vårt uppdrag àr att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt gentemot ägarens beslut och direktiv
samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Vårt uppdrag som
lekmannarevisorer har samma innebörd som vårt uppdrag vid granskningen av
kommunen, med undantag für granskning av räkenskaperna.

Granskningen har utforts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i detta
slags granskning.

Vi har i vår granskning av bolagets verksamhet tagit del av styrelsens protokoll
och rapportering. Policy- och styrdokument antagna av kommunfullmfütige har
varit utgangspunkt i vårt arbete. Vidare har vi genom samtal och möte med VD
fått information och insikt om ftiretagets verksamhet, ekonomi och utveckling.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll
varit tillräcklig.

Degerfors 2018-04-04

&rl* -fu*
sor

Barbro Vindahl
Lekmannarevisor



pwc

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Degerforsbolagen AB, org.nr 556526-4289

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för DegerforsbolagenAB för år zorT

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 3r december zotT oc}:' av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisandebild avkoncernens finansiella ställning per den 3r december zotT och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens öwiga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grundþr uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräcHiga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

(tt,nol con. anh t¡onl¿cl-äIInnr:lo rlinøLfäronc nnc7 tnp

Det är styrelsen och verkställande direlitören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en räftvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sþnelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realististt alternativ till att göra något av
detta.

Reuisorns ansuar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaliltigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig sákerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En yLterligare beskrirming av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Ilav 2
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direl¡¡törens förvaltning för Degerforsbolagen AB för âr zotT samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
st)'relsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundfir uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Sty relsens o ch u erkställande direktörens ansu ar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
öwigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokfciring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.

Reuisorns ansuzT

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller gjort sig sþldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningssþldighet
mot bolaget

. på något annat sätt handlat i strid med al¡tiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningssþldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

En beskrir.ning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen fi nns på Revisorsinspektionens
Denna beskrirryring är en del av revisionsberättelsen.

4 april zorS

Hans Olsson
Auktoriserad revisor

2av2



DEGERF'ORSBYGGEN AB
Org nr 556082-5076

Årsredovisning ftir räkenskapsåre t 2017

Styrelsen och verkställande direkfören avger ftilj ande årsredovisning.

Innehåll

fr rvaltning sberättel se

resultatrÊikning
balansråikning
kassaflödesanalys
noter

1(28)

Sida

2
9

l0
12
13

Om inte annat såirskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser
fiiregående år.



DEGERFORSBYGGEN AB
556082-5076

Förvaltningsberättelse

Styrelse
Ordinarie ledamöter
Gert Ove Törnros (ordffirande)
Mauri Sukuvaara (vice ordftirande)
Anita Bohlin-Neuman
Björn Nordenhaag
Ella Jansson
Marianne Högberg
Lennart Johansson
Rickard Erhard (VD)

2(28)

Suppleanter
Simon Petersson
Ingvar Eriksson
Tuula Bäckman
Johan Linder
Mary-Ann Landberg
Rurik Norrman

Tomas Nyberg, ekonomichef Degerforsbyggen AB

Suppleant
Peter SödeÍnan, auktoriserad revisor

Styrelsen har under året hållit 9 protokollftirda sammanträden.

Verkställande direktör
Kjell Hultgren t.o.m 2017-08-31
Rickard Erhard fr.o.m 2017-09-01

Revisorer
Ordinarie
Hans Olsson, auktoriserad revisor
Annika Blomgren, lekmannarevisor
Barbro Vindahl, lekmannarevisor

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet
Bolaget skall äga och hyra ut bostäder och lokaler i ftirsta hand i flerbostadshus, att tillgodose de
kommunala verksamhetemas behov av lokaler samt vidta erforderliga åtgtirder ftir att underlätta
den kommunala näringslivs- och sysselsättningspolitiken samt därmed ftirenlig verksamhet.

Marknadsandel
Av den totala marknaden fiir bostäder i Degerfors, exlusive småhus, bestående av ca 1815 st

bostäder, äger Degerforsbyggen ca. 44 o/o.

X'astighetsbestånd
Afftirsområde bostäder
Fastighetsbeståndet ftir aff?irsområdet bostäder innefattar 809 (802) lägenheter, 123 (108)
lokalkontrakt och 539 (483) garage, carport och bilplatser.

Fastighetsbeståndet kan även uttryckas i begreppet vägd area. Vägd area innebär hela ytan ftir
bostäder och lokaler, en tredjedel av yta ftir varmgarage och 5 m'per kallgarage.

Den sammanlagda vägda arean ftir affrirsområdet bostäder åir ftirdelad enligt ftiljande:



DEGERFORSBYGGEN AB
556082-s076

Bostäder
Lokaler
Garage

Totalt

2017
52228
l5 654

935

2016
51 910
15 348

9r9

20ts
50 649
t6212

937

20r4
50 649
t6 2t2

937

3 030 tkr
I 668 tkr
I 190 tkr

970 tkr
681 tkr
385 tkr
380 tkr
360 tkr
320 tkr
195 tkr
156 tkr

5 984 tkr
606 tkr
511 tkr
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2013
50 057
16 360

937

68 817 68 t77 67 798 67 798 67 354

Af fÌirsområde kommunfasti gheter

Fastighetsbeståndet für aff?irsområdet kommunfastigheter innefattar 60 531 m' (59 859 m').

Investeringar
Affìirsområde bostäder

Investeringar under året uppgår till 14 264 tkr (41 913 tkr). Endast utgifter nedlagda under 2017
medråiknade.

Större investeringar under året har varit:

Gärdesvägen 6, ombyggnad till gruppboende
Skolgatan I 8, ROT-renovering
Fasti ghetssystem Momentum
Västra Jannelund 174, utbyte av två hissar
Storgatan 184, utb¡e av hiss
Letälvsvägen 9, dråinering av husgrund
Hagvägen 6, Målning av fasad
Köp del av fastighet Kanada 1:1

Letälvsvägen 7, dråinering av husgrund
Västra Jannelund 14, ftinsterbyten
Uppgradering av överordnat styrsystem ftir fastigheter

Stôrre översþutande investeríngar till 2018

Kanadaskogen, nybyggnation l0 st bostäder
Bj örklundsgatan 4, ombyggnation lorskola
Odelbergsv ägen 23, ROT-renovering

Hyresutveckling
För år 2017 höjdes hyran enligt överenskommelse med Hyresgästffireningen med 0,7 Yo

från 1 januari 2017.

Outhyrda lägenheter
Antalet outhyrda bostadslägenheter var vid ingången av råikenskapsåret 12 st (20) och vid
utgången 13 st (13). Den uteblivna intÈikten ftir bostadslägenhetema uppgår å$ 2017 till
802 tkr (1 109 tkr).
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Vakanta lokaler
Antalet vakanta lokalytor var 935 kvm (1 348 kvm) den I januariz0lT och 1 126 kvm
(935 kvm) den 3l dec2017. Den uteblivna intäkten ftir lokalerna uppgår är 2017 till3l2
tkr (l 015 tkr).

Resultat

Resultatet ftire bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 5 196 tkr (vinst 5 225 tlç).
Awikelsen mot det budgeterade resultatet om 5 929 tkr ¿ir 733 tkr och dess orsaker är i ftirsta hand

ökade kostnader ftir ned- och avskrivningar, samt ökade kostnader fÌir fastighetsskötsel och övrigt
inköpta tjänster. Resultatet har fiirdelat sig på affìirsområdena bostäder vinst 5 209 tkr (vinst 5

255tkr), kommunfastigheter 0 tkr (0 tkr) sidoordnad verksamhet fi)rlust l3 tkr (ftlrlust 30 tkr).

Framtida utveckling

Vakansgraden har under 2017 varierat mellan 1,4 - 3,0 o/o for hela beståndet. Vakansema är något

högre i de yttre kommundelarna Svartå och Ä.torp.

Bolaget skall fortsattavaraaktivt och arbeta für att skapa attraktiva och trygga boendemiljöer. Det
kan ske genom att fürbättra belysningen utomhus, ta bort buskar som ger mörka partier, ftirbättra
både inre och yttre skötsel.

Vakansgraden ftir bostäder åir historiskt låg, vilket tyder på att behovet av bostäder 2ir större än

utbudet. Framtida byggnationer av lägenheter kommer att behöva utftiras till ett lågt pris men med

en acceptabel konkurrenskraftig standard.

Under 2017 har en kartläggning av det framtida ROT-renoveringsbehovet påbörjats, utredningen

ger ett underlag fìir vilka stora investeringar som behöver genomftiras i framtiden. Utmaningen blir
att genomftira renoveringarna i balans mellan vad som är praktiskt och ekonomiskt hållbart

langsiktigf.

De senaste åren har bolaget delvis genomgått en generationsväxling på personalsidan samt

genomftirt ett omfattande byte av fastighetssystemsystem, vilket naturligt leder till en del

kunskapstapp och att gamla rutiner faller bort. Uppgraderingen av datasystem fortsätter och under

2018 âr det planerat att implementera ett nytt ekonomisystem och ett nytt marknadssystem.

Samtidigt som det leder till nya möjligheter måste organisationen sätta nya funktionella rutiner for
att bäst nyttja sig av ny kompetens och nya system.
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Finansiella risker

Bolaget åir exponerat ftir ränterisker, risker ftir kreditfürluster samt risker ftir anläggnings-
/fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy,
systematisk kreditbedömning samt fullvåirdesftirsäkring av fastighetsbeståndet.

Den rärferiskexponering som bolaget har i sin balans- och rcsultaträkning och som påverkas av

råinteftirtindringar, framfor allt genom bolagets kontinuerliga upplaning, bestående i huvudsak av

ftirlängningar av befintliga krediter, nyupplåning och framtida ränteriskexponeringar i form av
nyinvesteringar, men även balansräkningsposter och makro-exponeringar, har bolaget valt att
löpande hantera med hjälp av ränteswapar.

Denna ränteriskexponering hanteras som en helhet, i en portftilj bestående av krediter,
råinteswapar och övriga ränteriskexponeringar. Hur denna hantering sköts och vilka regler,

r¿Ìmar och nyckeltal som gäller, styrs i sin helhet av bolagets finanspolicy. Att detta
policydokument ftljs och att relevanta nyckeltal tas fram, kontrolleras i en månatlig
rapportering.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

AllmZint

Ett antal underhålisprojekt har under året genomflorts i syfte att såinka driftkostnader, bland annat

b¡e av wc-ledningar, ventilationsaggregat och undercentraler. Utöver detta har det överordnade

bevaknings- och styrsystemet uppgraderats ftlr att i upphandlingar nå ett större produktsortiment

vilket kommer leda till lägre inköpskostnader.

InfÌir 2018 och20l9 har priset på inköp av el låsts.

Ny fastighetschef har anställts då den ftlregående tog över rollen som VD. Kartläggning samt

uppfürande av en ROT-renoveringsplan har påbörjats ftir afftirsområdet bostäder.

Ny årsupphandling av byggentreprenader har genomftirts. Avtalet gäller två år fr.o.m. 2017-10-01

t.o.m. 2019-09-30 med möjlighet till ftirlåingning ett år åt gangen i högst två år.

Afftirsområde bostäder

Förhandling med hyresgästftireningen angående nya hyror från och med 1:a januari 2018

genomftirdes i december månad och resultatet blev en höjning om 0,75 Yofor en normallägenhet.

Under året har det skrivits tolv nya hyreskontrakt ftir lokaler eller kontor.

Två butikshyresgäster har flyttat fran bestandet.

Ett lokalhyreskontrakt har överlåtits till nya ägare.

Nyproduktion av 10 st nya radhus-lägenheter i sjönära läge har upphandlats och entreprenad pågår

t.o.m. slutet av 2018. Bidrag ft)r nyproduktion har beviljats av Låinsstyrelsen till ett belopp om I
981 tkl.
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Renoveringsåtgåirder i 95 (130) lägenheter har utfürts vilket motsvarar ll,7 yo (16,2o/o) av

lägenhetsbeståndet.

Vi har under året haft inflyttning i 140 (181) lägenheter och utflyttning i 139 (147) inklusive
omflyttning inom beståndet.

Förbrukningen av fastighetsel blev 1 448 687 (l 520 689) kv/h. Den genomsnittliga
fastighetselftirbrukningen für 2017 var 16 (14) kWh/kvm Atemp.

Graddagskorrigerad energifürbrukning ftir uppvåirmning blev 112 (108) kWh/kvm jåimftirt med

2016. Energiftirbrukningen ökar p.g.a. lägre vakansgrad, fler nya lägenheter samt helårseffekt på

utftirda ombyggnationer.

Afftirsområde kommunfasti gheter

Projektering och upphandling av ombyggnation till omklädningsrum har genomftirts for Sveagatan

J.

Större ombyggnads- och underhållsåtgtirder listas nedan:

Vallahallen: Byggnation ftir ny hiss.

B¡e av golv i korridor.

Nämndhuset: Takrenovering.
Fönsterbyte konferens/ fi karum.
Invändigt underhåll samt ytskikt.

Tallbackens ftirskola: Takrenovering.

Odelbergsvägen 33: Renovering av tre badrum.

Möckelngymnasiet: Renovering av två duschutrymmen.

Parkskolan: Renovering av fyraklassrum.

Strömtorpsskolan: Nyinstallation passersystem.

Nyinstallation brandlarm.
Renovering av duschutrymmen.

Folkets hus: Byte av ventilationsaggregat SFI samt uppkoppling.
Fönsterbyte näringslivskontoret.
Invändigt underhåll ytskikt, Näringslivskontoret.

Graddagskorrigerad energiftirbrukning ftir uppvåirmning blev 6179 (6 461) MWh exkl Ätorp
skola.

Vattenftirbrukningen under året har ökat till 25 537 (25 375) kbm.

Förbrukningen av fastighetsel blev 3 109 993 (3 161 678) kwh. Den genomsnittliga
fastighetselftirbrukningen für 2017 var 59 (60) kWh/kvm Atemp.
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Väsentliga håindelser efter räkenskapsårets utgång

Några väsentliga händelser efter råikenskapsårets utgang fram till undertecknande av
årsredovisningen bedöms ej ftireligga.

Ägarfìirhållanden

Degerfors kommun bildade 1995-12-28 en till 100 % ägd bolagskoncern där
DEGERFORSBOLAGEN AB Èir moderbolag.

DEGERFORSBYGGEN ägs till 100 % av DEGERFORSBOLAGEN AB (org.nr. 556526-4289)

Flerårsjämfärelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

7(28)

Hyresintäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital

Afftirsområde bostäder
Vägd area
Räntekostnad
Råintenetto
Avskrivningar
Drift- och underhålll
Fastighetsskatt
Langfristiga lan

krlkvm
krlkvm
krlkvm
krlkvm
krlkvm

kr/kvm

2017
tkr 99 944
tkr 5196
tkr 284 704
st 15

% 11,1

% 3,8
% 16,4

2016
94750

5 225
277 017

l4
9,6
3,8

19,7

2016
68 177

76
76

136
580

t2
3 300

2015
93 050

5 954
254 123

t4
8,4
4,4

28,0

2015
67 798

77
77

133

554
11

3 143

2014
92 452
3 595

250 164
t4

6,1

3,7
23,4

2014
67 798

84
84

l3l
556

9

3 t99

20t3
90 044
I 359

255 759
l5

4,6
3,3

ll,6

2013
67 3s4

104

104

126
550
l5

3 306

2017
68 817

83

83

151

599
12

3 379

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not I
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Förändring av eget kapital
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Eget kapital 2017 -01-01
Resultatdisposition enligt årsstämman:
-Balanseras i ny räkning
Årets resultat

Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Arets vinst

Styrelsen fiireslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny råikning överfors

s 225

11 524 000
5 104 043
5 196 456

kronor 21 824499

2t 824 499

kronor 21 824 499

Aktie-
kapital
2 500

Uppskriv
ningsfond

I 936

Reserv
fond

5 454

överkurs
fond

tt s24

Balanserat
resultat

-t2t

A.rets
resultat

5 225

-5 225
5 196

Totalt
26 518

5 196

Belopp vid årets utgång 2 500 I 936 5 454 ll 524 5 104 5 196 31 714

Aktiekapitalet består av 2 500 st aktier. Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott med 46 040 tkr (46 040 tkr).

Förslag till vinstdisposition

Till årsståimmans fürfogande står ftiljande vinstmedel:
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Resultaträkning

Rörelsens intåikter
Hyresintäkter
Övriga ftirvaltningsintäkter
Driftbidrag
Aktiverat arbete ltir egen räkning
Öwiga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Material och tjänster
Taxebundna kostnader
Uppvåirmning
Fastighetsskatt
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggning sti I I gangar
Övriga rörelsekostnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga råinteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets vinst

4

Not

l0
1l

t2

l3

2017

99 944
2 126

47
357

66

102 540

e(28)

2016

94750
I 802

32
526
56

-9 449
-s20

-86773

10 393

t6
-s 184

-5 168

5 225

5 225

65 -46243
-10 587
-t3 t79

-796
-335

-9117

97 166

-43 362
-10 082
-13 269

-796
-427

-8 868

7

8

9 -11 185
-202

-91644

10 896

26
-5 726

-5 700

5 t96

s 196
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Balansräkning

Tillgångar

Anläggnin gstillgån gar

Materiella anläg gninestill gångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Konst
Pågående nyanlåiggningar

Finansiella anläggningstill gang¿ir

Andra langfristiga värdepappersinnehav
Andra langfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgån gar

Varulager m m
Bränslelager och pågående kundarbeten

Kortfri sti ga fordrin gar
Hyres- och avgift sfordringar
Andra kundfordringar
Fordringar hos koncemftiretag
Fordringar hos Degerfors kommun
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåikter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

10(28)

2017-12-31 2016-12-31Not

t4
15

t6
t7

l8
t9

2t

20

261 551
2243

105
7 t26

271 025

40
106

146

271 l7l

36

377
694
309
t79
921

I 221

3 701

9 796

t3 s33

284704

254261
I 169

105
t2 613

268 148

40
ll9

159

268 307

36

202
80

I 504
342
843

I 101

4 072

4 602

8 710

277 017
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Balansräkning

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Uppskrivningsfond
Reservfond

Fritt eeet kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller ftirlust
Å.rets vinst

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernfü retag
Skulder till Degerfors kommun
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda int?ikter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

r 1(28)

2017-12-31 2016-12-31Not

22

2423

2 s00
I 936
5 454

9 890

tt 524
5 104
5 196

2t 824

3t 714

232 500

232 500

9 262
377

2 172
688

7 991

20 490

284704

2 500
t 936
5 454

9 890

tt 524
-t2t

5 225

t6 628

26 518

225 000

225 000

1t 041
29

4 422
713

9 294

25 499

277 017

24

20

25
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Kassaflödesanalys Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat ftire finansiella poster
Justering für poster som inte ingår i kassaflödet, mm 26

Erhållen råinta

Erlagd rtinta

Kassaflöde från den löpande verksamheten fìire
färändringar i rörelsekapial

Förändringar i rörelsekapital
Ötninglminskning övriga kortfristiga fordringar
Öt<ning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investerin gsverksamheten
Investeringar i fastigheter
Investeringar i inventarier
Övriga fi nansiella anläggningstillgangar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansierin gsverksamheten
Upptagna lan

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Å,rets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

2017

l0 896
1l 387

26
-5 726

16 s83

37t
-5 009

n 945

-13 182
-l 082

l3

-14251

7 500

7 500

5 194
4 602

9 796

t2(28)

2016

t0 392
9 969

t6
-5 184

15 193

-77
5 669

20 785

-41 368
-545

-59

-4t 972

12 000

12 000

-9187
t3 789

4 602
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Noter

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Degerforsbyggen ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokfiiringsnåimndens allmänna råd BFNAR 2012:l Års- och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oftirändrade i jåimftirelse med ftiregående år.

Intäkter
Hvresintäkter
Hyresintåikter redovisas i den period uthymingen avser, i enlighet med hyresvillkoren.
Hyresintäkter redovisas i ftirekommande fall efter avdrag ftir moms.

T Èinsteuppdrag/Förvaltningsuppdras
Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster
och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i
balansråikningen och resultatredovisas fÌirst då uppdraget slutftirts.

För tjåinsteuppdrag på löpande råikning redovisas inkomsten som är håinftirlig till ett utftirt
tjänsteuppdrag som intåikt i takt med att arbete utftirs och material levereras eller ftirbrukas.

F örsäkrin gsersättnin gar

Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av ftirsäkringsersättning redovisas en

beräknad ftirsåikringsersättning när denna kan beråiknas på ett tillftirlitligt sätt.

Försåikringsersättningar redovisas i posten Öwiga rörelseint?ikter.

Offentliga bidrag
Bidrag som erhållits für ftirvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgangens

redovisade anskaffningsvåirde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Ovriga rörelseintåikter.

Inkomstskatter
Aktuella skatter våirderas utifran de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skatter våirderas utifran de skattesatser och skatteregler som åir beslutade ftire

balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag

redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida

beskattning.

Aktuell skatt, liksom ftirändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är

hänftirlig till en håindelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av

poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänftirlig till obeskattade reserver.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgangar redovisas till anskafiningsvtirde minskat med avskrivningar. I
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Följ ande avskrivningstider tillåimpas :

Byggnader
- Stomme och grund
- Tak
- Fasadbeklädnad
- Inre ¡skikt
- Installationer

Byggnadsinventarier
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

r4(28)

anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan håinftiras till fürvärvet av tillgangen.

Byggnaderna har från och med årsredovisningen 2014kategoriindelats och byggnadskomponenter
fastställts ft)r respektive kategori med bedömd återstående nyttjandetid für varje enskild byggnad.
Justering har även gjorts ftir år 2013 i samband med övergången till K3-reglerna. När en
komponent i en anläggningstillgang byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärdc aktiveras.

Utgifter ftir löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsfürlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgangar skrivs av systematiskt över tillgangens bedömda nyttjandeperiod.
Bolagets mark har obegråinsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod
används ftir övriga typer av materiella tillgangar.

50-100 år
25-50 år
40-80 ar
10-20 âI
25-50 âr
10-25 âr

20 är
5år

Laneutgifter avseende lanat kapital som kan hänfÌiras till inköp, konstruktion eller produktion av en
tillgång som det tar betydande tid att ftirdigställa innan den kan användas eller säljas, kostnadsftirs.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Nåir det finns en indikation på att en tillgångs våirde minskat, görs en prövning av

nedskrivningsbehov. Har tillgangen ett återvinningsvåirde som åir lägre än det redovisade våirdet,

skrivs den ner till återvinningsvärdet.

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångama på de lägsta nivåer dåir det finns
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra ?in goodwill,
som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återfiiring bör göras.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där ftiretaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),
oavsett om avtalen åir finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad
linjrirt över leasingperioden.

Uthyming av lokaler och bostäder klassificeras som operationell leasing. Leasingintåikterna
redovisas linjärt under leasingperioden.
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Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar våirdepapper, kundfordringar och

övriga fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar. Kundfordringar tas upp till det belopp som

ftirväntas bli inbetalt efter avdrag ftir individuellt bedömda osäkra fordringar.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Tillgangar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterftiljande
redovisning redovisas tillgangen till anskaffningsvåirde med bedömning av om nedskrivningsbehov

ftireligger.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag ftir
transaktionsko stnader.

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
Bolaget utnyttjar derivatinstrument (råinteswapar) ftir att hantera rtinterisken som uppstår vid
upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning.

Genom såikringen erhåller bolaget en fast råinta och det tir denna råinta som redovisas i
resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Nedskrivningsprövning av finansiella anlägeningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon

utav de finansiella anläggningstillgangama. Nedskrivning sker om våirdenedgången bedöms vara

bestående. Eventuell nedskrivning redovisas i resultatr¿ikningsposten Resultat fran övriga
värdepapper och fordringar som åir anläggningstillgångar.

Ersättningar till anställda
Kortfristi ga ersättningar:
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald

sjukfrånvaro.

Ersättningar efter avslutad anställning:
Bolagets anställda omfattas endast av avgiftsbeståimda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer

betalar ftiretaget fastställda avgifter till eu annat ftiretag och har inte någon legal eller informell
ftirpliktelse att betala något ytterligare även om det andra füretaget inte kan uppfrlla sitt åtagande.

Bolagets resultat belastas ftir kostnader i takt med att de anställdas tjtinster utfürts.

Rapportering ftir verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Bolaget har två huwsakliga verksamhetsgrenar som utgörs av fastighetsftirvaltning i egen regi samt

fastighetsftirvaltning av extema fastighetsbestånd som äger rum på en geografiska marknad,

nämligen inom Degerfors kommun, Sverige. Hyresintäkter für respektive verksamhetsområde

redovisas i not.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
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transaktioner som medftirt in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar ftiretaget, ftirutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos

banker och andra kreditinstitut samt underkonto hos Degerfors kommun.

Lager
Lagretvärderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av anskaffningsvÈirdet och

nettoffirsälj ningsvärdet.
Anskaffningsv?irdet fastställs med användning av fürst in, ftirst ut-metoden (FIFU).

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag ftir uppskjuten skaÐ i ftlrhållande till
balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat ftire avdrag ftir räntekostnader i fttrhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i forhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag

ftir uppskjuten skatt).

Not 2 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av råinterisken i bolagets skuldportftilj används

finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är

fastställda i bolagets finanspolicy. För att uppnå en rimlig och välawägd råinterisk (genomsnittlig
räntebindningstid) i skuldportftiljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till
200 mkr (175 mkr). Per bokslutsdagen finns ett undervåirde päca-14,0 mkr (-16,4 mkr) i avtalen.

Undervärdet/övervåirdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar

avtalen i ftirtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervåirde (s k råinteskillnadsersättning)

uppstå om man i stället valt att använda langa räntebindningar på bolagets lan. Om respektive

råinteswapavtal kvarstår t o m sitt slutftirfallodatum så kommer undervåirdet/övervärdet att löpande

elimineras. Den genomsnittliga rtintebindningstiden ftlr den totala skuldportftiljen uppgår till4,7 år
(4,6 âE) och den genomsnittliga effektiva råintan uppgår till2,00 % (1,94%).

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar ftir
redovisningstindamål som blir ftiljden av dessa kommer, definitionsmässigt, s?illan att motsvara det

verkliga resultatet. Väsentliga områden som påverkas av uppskattningar och bedömningar är fr¿imst

nyttjandeperioder och vËirdering av anlåiggningstillgångar. Bolagets bedömning är att det ej

ftireligger nägrabetydande risker ftir justeringar under nästkommande år.
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Not 4 Hyresintäkter

Affärsområde bostäder
Bostäder
Avgår rabatter bo s täcler
Lokaler
Garage mm

Avgår outhyrda objekt
Bostäder
Lokaler
Garage mm

Summa hyresintåikter

Aff?irsområde kommunfastigheter
Bostäder
Lokaler
Övriga objekt

Summa hyresintåikter

Totala hyresintäkter

Not 5 Material och tjänster

Fastighetsskötsel
Reparationer
Underhåll
Tekniska konsultationer
Försäkringspremier
Lokalhyror
Blockhyra Kommunfastigheter
Nätavgifter kabel-TV
Revisionsuppdraget, PwC
Övriga tjänster från revisorema, PwC
Övrigt material och tjåinster

2017

51 792
-l 069
t2 519
I 279

-802
-312
-299

63 108

4 843
3t 967

26

36 836

99 944

2017

6 094
5 654

tt 422
t 034

555
I 49s

t4 717
656
68
26

4 521

t7(28)

2016

49 618
-1298
12 084
I 230

-l 109
-t 015

-237

59 273

4 695
30 7s8

24

35 477

94750

2016

4 805
5 944

12244
343
515
820

t4 647
650

87
27

3 279

Summa 46242 43 361
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Not 6 Operationella leasingavtal

Såsom leasetagare
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal utgör,
ett ftir bolaget, oväsentligt belopp och stirredovisas ej.

Sûs om I e as e givar e, We sv ürd
För afftirsområde bostäder utgörs framtida hyresintåikter till övervägande del av hyresintåikter ftir
bostäder med uppsägningstid om tre månader.

Afftirsområde Kommunfastigheter bedriver huvudsakligen langsiktig uthyming mot Degerfors

kommuns olika verksamheter genom så kallade blockhyresavtal. Blockhyresavtalen är skrivna på

tre år och ftirlängs med motsvarande tid om ingen omfÌirhandling eller uppsägning sker från endera

part.

Not 7 Fastighetsskatt

Beräknad fasti ghetsskatt
Skillnad mellan beråiknad skatt füregående år och slutligt
taxerad

Summa

Not I Lönern andra ersåittningar och sociala kostnader

2017 2016

2016

795

I

796

2017

795

I

796

Medelantalet anställda
Kvinnor
M¿in

Totalt

J
t2

l5

2

12

l4
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Lönern ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar:
Styrelsen
Verkställande direktören
Öwiga anställda

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Uttagsskatt personal
Pensionskostnader ftir verkställande direktören
Pensionskostnader ftir övriga anställda

Öwi ga personalkostnader

Totalt

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor
M¿in

Totalt

Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare

M¿in

Totalt

20t7

Í7
925

4712

5 754

t 770
452
70

272

2 564

9 tt7

le(28)

2016

105

840
4 843

s 788

I 766
559

-7
352

2 670

4t0

8 868

799

a
J

5

q

J

5

q

4

t
J

J

I
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Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar
Byggnad
Markanläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

2017

9 742
617
271

10 630

5 054
-281

-4218

555

ll 185

2017

20t7

930
4796

5 726

20(28)

2016

I 684
610
154

9 448

2016

l5

Summa

Nedskrivningar
Ä¡ets nedskrivning byggnad
Reversering av uppskriven mark
Reversering av nedskrivningar byggnad

Summa

Summa

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Utdelningar
Råinteintfüter på kundfordringar
Råinteintåikter

Summa

Not 1l Räntekostnader och liknande resultatposter

Borgensavgifter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Summa

9 448

0

4
,?

26

I

l6

2016

876
4 308

s 184
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Not 12 Resultat efter finansiella poster

Resultatet efter'finansiella poster fÌirdelar sig på
aftirsområden enligt ftilj ande :

Bostäder
Sidoordnad verksamhet

Summa

Not 13 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat

Redovisat resultat ftire skatt

Skatt beråiknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intåikter
Skattemässig j ustering avskrivning byggnader
Skatteeffekt av nedskrivningar
Skatteeffekt avseende skattemässigt underhåll
Ej värderade underskottsavdrag
Redovisad skatteko stnad

2017

5 209
-13

5 196

2017

5 196

-t 143
-53

-496
-122

I 846
-32

0

2t(28)

2016

5 255
-30

5 225

2016

5 225

-t 149
-118

-300

4 874
-3 307

0

q0
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Not 14 Byggnader och mark

Byggnader
Ingående anskaffningsvåirden
,Å¡ets anskaffningar
Försåilj ningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar
fuets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar
Aterftirda nedskrivningar
,Arets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående planenligt restvåirde byggnader

Mark
Ingående anskaffningsvärden
Ä¡ets anskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Ingående uppskrivningar

Utgående ackumulerade uppskrivningar

Ingående nedskrivningar
Återft)rda nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående planenligt restvärde mark

2017

412 135
l8 046

-491

429 690

-156 158

2s9
-9 742

-165 641

-28 470
30

4 2t8
-5 054

-29 276

234 773

7 352
360

7 712

t5 587

15 587

-369
281

-88

23 2n

22(28)

20r6

378 507
34 923
-129s

412 135

-148 2s0
776

-8 684

-156 158

-28 470

-28 470

227 507

6 959
392

7 351

15 587

15 587

-369

-369

22 569
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Markanläggningar
Ingående anskaffningsvåirden
fuets anskaffningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Ingående avskrivningar
A¡ets avskrivningar

Ingående anskaftringsvåirden
,4¡ets anskaffningar
Omklassificeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Omklassificeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar -91t3 -8 496

Utgående planenligt restvåirde markanläggningar 3 568 4 186

Utgående planenligt restvärde byggnader och mark 261 552 254262

Taxeringsvåirde fasti gheter t87 187 187 031

Företagets fastigheter utgörs i sin helhet av ftirvaltningsfastigheter. Fastigheterna våirderades inftir
bokslutet till487 641tkr, av auktoriserad fastighetsvåirderare. Marknadsvåirdet har bedömts med
hjälp av kassaflödeskalkyl, där ftirutsättningarna åir marknadsanpassade och således åir en form av
ortsprismetod. Det bokftirda värdet åir endast 261 552 tkr och dåirmed finns ett mycket stort latent
övervåirde.

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

2017 2016

2017

12 68t

t2 68t

-8 496
-617

23(28)

2016

11 988
694

t2 682

-7 886
-610

3 781
283
29

4 093

-2741
-29

4 093
| 345

5 438

-2924
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,Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restv?irde inventarier, verktyg och
installationer

Not 16 Konst

Ingående anskaffningsvåirden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvåirde konst

Not 17 Pågående nyanläggningar

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomftirda omfordelningar

Utgående nedlagda kostnader

Not18 Andralångfristigavåirdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat våirde, totalt

2017

-271

-3 195

2243

2017

105

105

105

2017

t2 613
6 447

-11934

7 126

2017

24(28)

2016

-154

-2924

I 169

2016

r05

105

t0s

2016

6991
12 s84
-6 962

t2 613

2016

40

40

40

40

40

40

\,



DEGERFORSBYGGEN AB
556082-5076

Not 19 Övriga långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvåirden
Äterbäringmedel HBV
Avgående fordringar, amorteringar

Förutbetalda ftirsåikringspremier
Förutbetalda hyror
Övriga poster

2017

44
-57

2s(28)

2016

59
60

119

Utgående ackumulerat anskaffningsvåirde 106

Utgående restvåirde enligt plan 106

Not 20 Transaktioner med närstående

uppgifter om moderfüretaget 
2ol7

Degerforsbyggen AB ägs till 100 o/o av Degerforsbolagen AB, 556526-4289, Degerfors.

Inköp och lärsäljning mellan koncernfäretag
Nedan anges andelen av årets inköp och ftirsäljning avseende koncernfiiretag.

Inköp 14 570
Försäljning 1 009

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017 -t2-31 2016-t2-31

119

lt9

20t6

t4 737
884

580
574
67

I 221

553
218
33.0

I 101
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Not 22 Förslag till disposition av resultatet

Till årsståimmans ftirfogande står friljande vinstmedel:

Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

Inom I år
Inom4-5år
Inom5-6år
Inom6-7âr
InomT-8år
Inom9-10år

Summa

Not 24 Upplåning

Räntebärande skulder

Långfüstiga skulder
Skulder till kreditinstitut

50

150

2017-12-3t 20r6-t2-31

232 500 225 000

20t7

tl 524
5 104
s 196

26(28)

20t6

tt 524
-t2t

5 225

21 824 t6 628

Styrelsen ft)reslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny råikning överfürs 2t 824 t6 628

2t 824 t6 628

Not 23 Lånestruktur och räntebindning

Nedan framgår bolagets ftirfalloprofil i tkr, (inkl ränteswapar) avseende räntebindningen:

2017-12-31 2016-12-31

25

225

JJ

150

25

2;

ZJJ

Summa 232 s00 225 000
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Kortfristiga skulder

Summa

Summa råintebärande skulder

Förfallotider
Den del av lansfristiea skulder som ftirfaller till bçtalqins
senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Summa

Not 25 Upplupna kostnader och fìirutbetalda intäkter

Upplupna råintekostnader
Upplupna råintekostnader (swapar)
Upplupna semesterlöner
Förutbetalda hyresintåikter
Övriga poster

Summa

Not 26 Justeringar für poster som inte ingår i kassaflöde' mm

Avskrivningar
Nedskrivningar
Realisationsresultat

Summa justeringar

27(28)

2017-12-3r 2016-12-31

232 500 225 000

232 500 225 000

232 500 225 000

2017-12-31 2016-t2-31

00

-82
I 852

544
2 483
3 193

7 990

2017

t0 630
555
202

1l 387

-24
I 576
6ll

4 48s
2 645

9 293

2016

9 449

520

9 969
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Degerfors 2018-03-20

Rickard Erhard
Verkställande direktör

Styrelseledamot

Auktoriserad revisor

28(28)

,J,*{*\rbd{x,ru('' 
Anita Bohlin-Neuman

ùgrr^*-
Ella
Styrelseledamot

Styrelseledamot

Mauri Sukuvaara
Vice ordfürande

Lennart
Styrelseledamot

har ltimnats 201 8-04-04.



Till bolagsstämman i
Degerforsbyggen AB
Org.nr 556082-5076

Granskningsrapport Tor ùr 2017

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2017 i egenskap av lekmannarevisorer
utsedda av fullmäktige i Degerfors kommun. Lekmannarevisorernas granskning
bidrar till den demokratiska insynen och kontrollen i kommunala aktiebolag.

Vårt uppdragár att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt gentemot ägarens beslut och direktiv
samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Vårt uppdrag som
lekmannarevisorer har samma innebörd som vårt uppdrag vid granskningen av
kommunen, med undantag lor granskning av rfüenskaperna.

Granskningen har utfürts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i detta
slags granskning.

Vi har i vår granskning av bolagets verksamhettagit del av styrelsens protokoll
och rapportering. Policy- och styrdokument antagna av kommunfullmäktige har
varit utgångspunkt i vårt arbete. Vidare har vi genom samtal och möte med VD
fütt information och insikt om fiiretagets verksamhet, ekonomi och utveckling.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets intema kontroll
varit tillräcklig.

Degerfors 2018-04-04

olæ e/
Annica Barbro Vindahl

LekmannarevisorLekmannarevisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Degerforsbyggen AB, org.nr -soz6

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för DegerforsbyggenAB för àr zot7.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen uppräüats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Degerforsbyggen ABs finansiella ställning per den 3r december zotT och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens öwiga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grundfiruttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
Degerforsbyggen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fuilgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Stg r els ens o ch u erkstäIlande dir ektör ens onsu ar
Det är styrelsen och verlställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felalitigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direl¡¡tören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistisl¡¡t alternativ till att göra något av detta.

Reuisorns ansuar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felalitighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspeltionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Degerforsbyggen AB för är zorT samt av fdrslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
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Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundfir uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Degerforsbyggen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
öwigt fuilåjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräcHiga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrels ens och u erkställande direktörens ansu ar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken avbolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsföwaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Reuisorns ansuzr
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed miü uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller gjort sig sþldig till någon försummelse som kan fciranleda ersättningssþldighet
mot bolaget

. på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningssþldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner avbolagets vinst eller fcirlust inte är
förenligt med alitiebolagslagen.

En ligare beskrirming av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

den 4 april zorS

Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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§ 67 Dnr 00075-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Degerforsbyggen AB 2017 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsberättelse, bokslutet för 
2017 och beviljar styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i 
Degerforsbyggen AB.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunens ombud att på 
årsstämma godkänna förvaltningsberättelse, fastställa bokslutet för 2017 
och bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i 
Degerforsbyggen AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Degerforsbyggen har upprättats. Årsredovisningen och 
verksamheten har granskats av revisorerna och lekmannarevisorerna. 

För att årsstämman ska kunna fatta beslut om beviljad eller ej beviljad 
ansvarsfrihet måste kommunfullmäktige ge kommunens ombud direktiv om 
hur denna skall rösta på den kommande årsstämman. 

På slutrevision 2018-04-04 kommer revisorerna ta ställning till 
revisionsberättelse och undertecknande av årsredovisning. 

Förslag till beslut gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och den verkställande direktören.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Degerforsbyggen AB 2017 (ej påskriven), 2018-03-27 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21      

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 

Gertowe Thörnros (V), Anita Bohlin-Neuman (V), Björn Nordenhaag (MP) 
och Lennart Johansson (S) 
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Styrelsen har under året hållit 6 protokollftirda sammanträden.

Verkställande direktör
Kjell Hultgren t.o.m. 2017-08-31
Rickard Erhard fr.o.m. 2017-09-01

Revisorer
Ordinarie
Hans Olsson, auktoriserad revisor
Annika Blomgren, lekmannarevisor
Barbro Vindahl, lekmannarevisor

DEGERFORS INDUSTRIHUS AB
556714-8423

Förvaltnin gsberättelse

Styrelse
Ordinarie ledamöter
Gert Ove Törnros (ordftirande)
Mauri Sukuvaara (vice ordftirande)
Anita Bohlin-Neuman
Björn Nordenhaag
Ella Jansson
Marianne Högberg
Lennart Johansson
Rickard Erhard (VD)

Stöne investeringar under året har varit:
Vid Kranvägen 6, hyresgästanpassning:
Vid Industrigatan 8, hyresgästanpassning:
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Suppleanter
Simon Petersson
Ingvar Eriksson
Tuula Bäckman
Johan Linder
Mary-Anne Landberg
Rurik Norrman

Tomas Nyberg, ekonomichef Degerforsbyggen AB

Suppleant
Peter SödeÍnan, auktoriserad revisor

206tlir
209 tkr

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet ar att äga och hyra ut industrilokaler och lokaler ftir andra verksamheter, samt
att vidta erforderliga åtgärder für att underlätta den kommunala näringslivs- och
sysselsättningspolitiken samt därmed fiirenlig verksamhet.

Fastighetsbestånd
Den sammanlagda ytan ftir Degerfors Industrihus AB uppgår per2017-12-31till
14 821 kvm (16 446) ftirdelade på 40 (35) hyresobjekt.

Investeringar
Investeringar under året uppgår till415 tkr (3 038 tkr).

Hyresutveckling
För de hyresavtal som skall indexregleras via KPI har det blivit en höjning med 1,87 o/o frän I
januari 2018.
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Vakanta lokaler
Antalet vakanta lokal¡or var 1 781 kvm (2 213 kvm) den 31 dec2017 vilket motsvarar en
vakansgrad pä12% (13,5 %).
Den totala uteblivna intäkten ftir året avseende vakanta lokaler uppgår till 883 tkr (1 759
tkr).

Resultat

Resultatet ftire bokslutsdispositioner och skatt visar en fürlust pä I 049 tkr (ftirlust 726 tl<r). Den
stora skilnaden mot den budgeterade fürlusten om329 tkr beror till största delen på en lägre
uthyrningsgrad vid Högbergstorpsområdet än vad som bolaget beräknat. Resultatet efter
bokslutsdispositioner och skatt är en ftirlust på 383 tkr (vinst 656 tkr).

Framtida utveckling

Degerfors Industrihus AB största utmaning ar atthyraut de lokaler som tir lediga vid Högbergstorp,
men även de vid Kvarnbergsområdet. Bolaget skall regelbundet träffa sina kunder für att informera
sig om dess utvecklingsplaner. Det ger bolaget bättre möjligheter att tillgodose deras lokalbehov
genom omflyttningar eller om- och tillbyggnader.

Finansiella risker

Bolaget åir exponerat für råinterisker, risker ftir kreditftirluster samt risker fÌir
anläggnings/fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad
fi nanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvåirdesfürsåikring av
fastighetsbeståndet. Den råinteriskexponering som bolaget har i sin balans- och
resultatråikning och som påverkas av räntefÌirändringar, framftir allt genom bolagets
kontinuerliga upplåning, bestående i huvudsak av ftirlåingningar av befintliga krediter,
nyupplaning och framtida råinteriskexponeringar i form av nyinvesteringar, men även
balansräkningsposter och makro-exponeringar,har bolaget valt att löpande hantera med
hjälp av rÈinteswapar.

Denna råinteriskexponering hanteras som en helhet, i en portftilj bestående av krediter,
rÈinteswapar och övriga råinteriskexponeringar. Hur denna hantering sköts och vilka regler,
ramar och nyckeltal som gäller, styrs i sin helhet av bolagets finanspolicy. Att detta
policydokument ftiljs och att relevanta nyckeltal tas fram, kontrolleras i en månatlig
rapportering.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Utþmingen av lediga lokaler vid Högbergstorp fortgår och under 2017 har 257,5 kvm hyrts ut.
Vid årsskiftet återstod I 114 kvm.

Förbrukningstalen ftir uppvåirmning, el och vatten är inte helt jämftirbara eftersom fina fastigheter
sålts under 2016.

Den totala graddagskorrigerade energiftirbrukningen ftir uppvärmning blev 838 MWh (1229
MWh) vilket innebär en minskning med 32Yomot ftiregående år.

Den totala ftirbrukningen av fastighetsel blev 321 898 kwh (390 186 kwh) vilket innebär en
minskning med l7 Yomotftiregående år.

Den totala vattenftirbrukningen blev 4 185 kbm (4 413 kbm) vilket motsvarar en minskning med 5

Yomot ftiregående år.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga håindelser har hänt efter råikenskapsårets utgång.

;igarfïirhållanden

Degerfors kommun bildade 1995-12-28 en till 100% ägd bolagskoncern dåir

DEGERFORSBOLAGEN AB åir moderbolag.

DEGERFORS INDUSTRIHUS AB ägs till 100 o/o av DEGERFORSBOLAGEN AB (org.nr
ss6s26-4289).

Styrelsens yttrande över füretagets vakansrisker

Enligt styrelsen ftireligger vid bokslutet20lT ingen bestående våirdenedgång efter den nedskrivning
som genomftirdes 2015. Vakansema har dessutom minskat under 2017. Bedömningen görs med
utgångspunkt fran Bokftiringsn?imndens allmåinna råd och,Arsredovisningslagen.
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Flerårsjämfärelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Hyresintåikter tkr
Resultat efter finansiella poster tkr
Balansomslutning tkr
Soliditet %
Avkastning på totalt kapital %
Avkastning på eget kapital %
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not I

s(24)

20t7
6277
-l049

51 924
18,7
0,3
neg

2016 2015
7 997
-9132

72 567
13,3

neg
neg

2014
7 861

-2 447
78 021

12,l
neg
neg

2013
7 36t
3 501

8l s40
ll,7
6,7

36,6

7 508
-726

62214
16,2

1,4

neg

Förändring av eget kapital

Eget kapital 2017 -01-01
Resultatdisposition enligt årsståimman:
-Balanseras i ny råikning
,Arets resultat

Belopp vid årets utgang

Aktie-
kapital

200

Till årsståimmans ftirfogande står ftiljande vinstmedel:
Överkursfond
Erhållna aktieagartillskott
Balanserade vinstmedel
Ä¡ets ftirlust

Styrelsen ftireslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny råikning överfürs

656 -6s6
-383 -383

7 400 2t4t -383 9 358

7 400 000
7 000 000

-4 858 912
-383 326

kronor 9 157 762

9 157 762

Överkurs Balanserat
fond resultat

7 400 I 485

Ä¡ets
resultat

656
Totalt
9 741

200

Aktiekapitalet består av 200 st aktier. Aktieägarna har lämnat ett villkorat aktieägartillskott
7 000 tlr (7 000 tkr).

Förslag till vinstdisposition

kronor 9 157 762
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Resultaträkning

Rörelsens intäkter
Hyresintåikter
Övriga ftirvaltningsinttikter
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Material och tjåinster
Tarebundna kostnader
Uppvåirmning
Fastighetsskatt
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgangar
Övriga rörelseko stnader

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga råinteintåikter och liknande resultatposter
Råintekostnader och liknande resultatposter

Summa resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

Årets resultat

4

5

Not

6,7,8

l0
11

12
13

-2 424
-512
-645
-165
-239

-2306

-6 291

52
-t 196

-t 144

-t 049

666

-383

2017

6277

109

6 386
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2016

7 508

I 002

8 510

-1933
-634
-975
-199
-156

-2 512
-1374

-7 783

727

151

-1604

-1453

-726

| 382

6s6

9

95
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Balansräkning

Tillgångar

Anlåi ggningstillgån gar

Materiella anläg gningstill gangar

Byggnader och mark
Pågående nyanläggningar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgån gar
Kortfristi ga fordringar
Hyres- och avgiftsfordringar
Andra kundfordringar
Fordringar hos koncernftiretag
Fordringar hos Degerfors kommun
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåikter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

7(24)

2017-12-31 2016-12-3L

45 702
2

47 593

45 704 47 593

45 704 47 s93

Not

t4
t6

15

t8

672
181

619
52

168
t79

I 871

4 349

6220

51 924

9ll
158

7 764
6

147
77

9 063

5 558

t4 621

62214
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Balansräkning

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Bundet eget kaPital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller fürlust
Ärets resultat

Summa eget kaPital

8(24)

2017-12-31 2016-12-31Not

t7

19

20,21

20,21

15

7 400
2 l4t
-383

9 158

9 3s8

40 000

7 400
1 485

656

9 541

9 741

40 000

40 000

200200

Obeskattade reseruer

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder

456425

40 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernforetag
Skulder till Degerfors kommun
Aktuella skatteskulder
Öwiga kortfü stiga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intåikter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kaPital och skulder

22

447
170
281

20
112

I 1ll

9 000
297

I 461
242

t9
121
877

2 141

51 924

t2 017

62214
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KassaflödesanalYt Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat ftire finansiella poster

Justering fiir poster som inte ingår i kassaflödet, mm 23

Erhållen råinta

Erlagd råinta

Kassaflöde från den löpande verksamheten färe

färändringar i rörelsekaPial

2017

95
2306

52
-t 196

t 257

-415

-417

635

635

-t 209
5 558

4 349
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2016

727
2940

151

-t 604

2214

-395
-320
-906

-3 038
9 s75

6 537

-9 55s
I 154

-8 401

-1271
6 829

5 558

Förändringar i rörelsekaPital
Ötning/minskning kundfordringar
Ötning/minskning övriga kortfristiga fordringar

Ökning/minskning leverantörsskulder
Ötnlnglminskning övriga kortfristiga rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

239
6 953

150
-10 026

-1427 593

Investerin gsverksamheten
Investeringar i fastigheter
Försäljning av fastigheter
Investeringar i pågående nyanläggningar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansierin gsverksamheten
Amortering av skuld
Erhållet/låimnat koncernbidrag
Utbetalt koncernbidrag

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Lilcvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

1
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Noter

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Degerfors Industrhus ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokfüringsnåimndens allmåinna råd BFNAR 2012l,Ars- och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oftirändrade i jämftirelse med ftiregående år.

Intäkter
Hyresintåikter
Hyresintåikter redovisas i den period uthyrningen avser, i enlighet med hyresvillkoren.
Hyresintäkter redovisas i fürekommande fall efter avdrag ftir moms.

Försåikrin gsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av ftirsäkringsersåittning redovisas en

beräknad ftirsäkringsersättning ntir denna kan berÈiknas på ett tillftirlitligt sätt.
Försäkringsersättningar redovisas i posten Övriga rörelseintåikter.

Offentliga bidrag
Bidrag som erhållits ftir ftirvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens
redovisade anskaffningsvåirde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifran de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skatter värderas utifran de skattesatser och skatteregler som ?ir beslutade füre
balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan awäknas mot överskott vid framtida
beskattning.

Aktuell skatt, liksom ftiråindring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är
hrinftirlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning såinedovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som åir htinftirlig till obeskattade reserver

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan htinftiras till ftirvåirvet av tillgången.

Byggnadema har fran och med årsredovisningen 20l{kategoriindelats och byggnadskomponenter
fastställts ftir respektive kategori med bedömd återstående nyttjandetid ftir varje enskild byggnad.
Justering har även giorts ftir år 2013 i samband med övergången till K3-reglema. När en
komponent i en anläggningstillgang b¡s ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvåirde aktiveras.
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Utgifter ftir löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsfiirlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas

som Övrig rörelseintåikt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgangens bedömda nyttjandeperiod.

Bolagets mark har obegränsad nytdantleperiod och skrivs inte av. Linj?ir avskrivningsmctod
används ftir övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillåimpas:
Byggnader

- Stomme och grund 25-40 âr

- Tak 15-30 år
- Fasadbeklädnad 15-25 är
- Inre ¡skikt 10-15 år
- Installationer 15-25 är

Byggnadsinventarier 10'25 år

Markanläggningar 20 âr

Inventarier, verktyg och installationer 5 är

Låneutgifter avseende lanat kapital som kan hänftiras till inköp, konstruktion eller produktion av en

tillgång som det tar betydande tid att f?irdigställa innan den kan anvtindas eller säljas, kostnadsfors.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Nåir det finns en indikation pä att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av

nedskrivningsbehov. Har tillgangen ett återvinningsvåirde som är lägre än det redovisade vtirdet,

skrivs den ner till återvinningsvåirdet.

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgangama på de lägsta nivåer d¿ir det finns

separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgangar, andra åin goodwill,

som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återftiring bör göras.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där ftiretaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),

oavsetf om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad

linj åirt över leasingperioden.

Utþming av lokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintåikterna redovisas linjåirt

under leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga

fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgangar. Kundfordringar tas upp till det belopp som

ftirvåintas bli inbetalt efter avdrag ftir individuellt bedömda osäkra fordringar.
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Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag für
transaktionsko stnader.

Derivatinstrument som ingår i såikringsredovisning
Bolaget utnyttjar derivatinstrument (r?inteswapar) fìir att hantera råinterisken som uppstår vid
upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillÈimpas normalt såikringsredovisning.
Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta och det är denna råinta som redovisas i
resultaträkningen i posten Råintekostnader och liknande resultatposter.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon
utav de finansiella anläggningstillgangama. Nedskrivning sker om värdenedgangen bedöms vara
bestående. Eventuell nedskrivning redovisas i resultatr¿ikningsposten Resultat från övriga
värdepapper och fordringar som åir anläggningstillgangar.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som åir hänftirlig till reservema.

Bokslutsdispositioner
Föråindringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Rapportering fär verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Bolaget har endast en verksamhetsgren som utgörs av fastighetsfÌirvaltning och som äger rum på en
geografiska marknad, nämligen inom Degerfors kommun, Sverige, varvid ingen ytterligare
uppdelning görs av verksamhetsgrenar eller geografiska marknader vid bolagets rapportering.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medftirt in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar füretaget, ftirutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos

banker och andra kreditinstitut samt underkonto hos Degerfors kommun.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag ftir uppskjuten skatt) i ftirhållande till
balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat füre avdrag ftir råintekostnader i ftirhållande till balansomslutningen.
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Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i ftirhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag
ftir uppskjuten skaÐ.

Not 2 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av råinterisken i bolagets skuldportftilj används

finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är
fastställda i bolagets finanspolicy. För att uppnå en rimlig och väl awägd ränterisk (genomsnittlig
råintebindningstid) i skuldportftiljen anv¿inds råinteswapar. Utestående råinteswapavtal uppgår till 40

mkr (40 mkr). Per bokslutsdagen finns ett undervärde päca-3,2 mkr (-4,0 mkr) i avtalen.
Undervärdet/övervåirdet representerar den kostnad/intåikt som skulle uppstå om man avslutar
avtalen i ftirtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervåirde (s k r?inteskillnadsersättning)
uppstå om man i stället valt att använda langa räntebindningar på bolagets lan. Om respektive
ränteswapavtal kvarstår t o m sitt slutfiirfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande

elimineras. Den genomsnittliga råintebindningstiden fìir den totala skuldportftiljen uppgår till4,52
âr (4,57 år) och den genomsnittliga effektiva råintan uppgår till2,53 % (2,08%).

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar ftir
redovisningsändamål som blir fÌiljden av dessa kommer, definitionsmässigl, sällan att motsvara det
verkliga resultatet. Väsentliga områden som påverkas av uppskattningar och bedömningar är fråimst

nyttjandeperioder och värdering av anläggningstillgangar. Bolagets bedömning är att det ej

ftireligger några betydande risker ftir justeringar under nästkommande år.
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Not 4 Hyresintäkter

Lokaler
Garage mm

Summa
Avgår outhyrda objekt
Lokaler
Garage mm

Summa

Summa hyresintåikter

Not 5 Övriga rörelseintäkter

Ersättning nyttj anderättsavtal
Vinst vid avyttring
Övriga rörelseintäkter

Summa

Not 6 Material och tjänster

Fastighetsskötsel
Reparationer
Underhåll
Förvaltningsavgifter Degerforsbyggen AB
Förvaltningsavgifter Degerforsbolagen AB
Konsultationer
Revisionsuppdraget, PwC
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, PwC
Öwigt material och tjÊinster

2017

7 394
28

7 422

-1 135
-10

-t 145

6277

2017

55

54

109

2017

441
281
427
679
22
27
23

18

506

t4(24)

2016

9 239
28

9 267

-l 750
-9

-1759

7 508

2016

944
J

1 002

2016

362
316
256
62t
24
42
43
l8

2st

55

Summa 2 424 I 933



Not 7 Operationella leasingavtal

Såsom leasetagare
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal utgör,
ett für bolaget, oväsentligt belopp och särredovisas ej.

Sås om I eas e givar e, hyr e sv är d
Löptider på hyreskontrakt, vilka utgör grunden ftir framtida hyresintäkter, framgår av tabellen
nedan.

Antal kontrakt

DEGERFORS INDUSTRIHUS AB
556714-8423

Löptid till år
2018
2019
2020
2021
2022

ts(24)

Andel i %
26,1

29,3
35,7

1,9

7,0

100,0

2016

I J

7

7

2

2

Hyra tkr
I 587
I 778
2 17t

113

423

3l 6 072

Not 8 Styrelse och andra ledande befattningshavare

2017

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor
M¿in

Totalt

Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare

M¿in

Totalt

Verkställande direktören Èir anståilld av systerbolaget DegerforsbyggenAB och dennes kostnad
faktueras efter arbetad tid och ingår i resultatposten material och tjåinster.

J

5

q

J

5

I

I

I

I

I
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Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar
Byggnader
Byggnatlsinventarier
Markinventarier
Markanläggningar

Summa

Nedskrivningar

Summa

Totalt

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Övriga råinteintäkter

Summa

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

Borgensavgifter
Övriga råintekostnader och liknande resultatposter

Summa

2017

2 188
27

4
87

2306

2306

2017

2017

160
1 036

I 196

r6(24)

2016

2 383
37

5

87

2 512

2 5t2

2016

lsl

lsl

2016

208
I 396

I 604

0 q

52

52
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Not 12 Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokftirda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan
Erhållna koncembidrag

Summa

Not 13 Skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat

Redovisat resultat ftire skatt

Skatt beråiknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skattmässig justering avskrivning byggnader
Skatteeffekt avseende skattemässigt underhåll
Ej vtirderade underskottsavdrag
Redovisad skattekostnad

Not 14 Byggnader och mark

Byggnader
Ingående anskaffningsvåirden
,Å¡ets anskaffningar
Försälj ningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

31

635

2017

t7(24)

2016

228
I 154

I 382

2016

-144
-76
127
111

-18
0

2016

76 070
3 605

-12 634

67 041

666

2017

-383

101

9t
-276

0

2017

67 041
415

67 456

q q

656

84

il
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Ingående avskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar
,Â¡ets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ingående nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående planenligt restvåirde byggnader

Byggnadsinventarier
Ingående anskaffningsvÈirden
Försälj ningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar
Ärets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvåirde byggnadsinventarier

Mark
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående planenligt restvåirde mark

Markinventarier
Ingående anskaffningsvärden
Försälj ningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

2017

-17 977

-2 188

-20165

-7 287

-7 287

40 004

558

558

-172

-27

-199

359

4263

4263

4263

263

r8(24)

2016

-19 944
4 350
-2383

-r7 977

-7 287

-7 287

41 777

896
-338

-292
157
-37

-172

386

5 798
-l 535

4263

4263

273
-10

263

558

263
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Ingående avskrivningar
Försälj ningar och utrangeringar
Arets avskrivningar

Utgåcnde ackumulerade ovskrivningar

Utgående planenligt restvåirde markinventarier

Markanläggningar
Ingående anskaffningsvåirden

Utgående ackumulerade anskaffningsvåirden

Ingående avskrivningar
Ärets avskrivningar

2017

-t94

-r98

| 742

I 742

-645
-87

re(24)

2016

-194

1742

1742

-558
-87

93
4

-5

I

-4

6965

Utgående ackumulerade avskrivningar -732 -645

Utgående planenligt restvåirde markanläggningar 1 010 | 097

Utgående planenligt restvåirde byggnader och mark 45 70t 47 592

Taxeringsvåirde fastigheter 3r 856 39 771

Företagets fastigheter utgörs i sin helhet av ftirvaltningsfastigheter. Fastigheterna våirderades infür
bokslutet 2017 tíll56 600 tkr, av auktoriserad fastighetsvärderare. Marknadsvåirdet har bedömts

med hjälp av kassaflödeskalkyl, där ftirutsättningama åir marknadsanpassade och således är en form
av ortsprismetod. Totalt sett fiir hela fastighetsbeståndet övergick marknadsvärdet det bokftrda
värdet med 10 898 tkr.
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Not 15 Transaktioner med närstående

20t7
Uppgifter om moderfäretaget
Degerfors Industrihus AB ägs till 100 o/o av Degerforsbolagen AB, 556526-4289, Degerfors.

Inköp och fÌirsäljning mellan koncernfÌiretag
Nedan anges andelen av årets inköp och ftirsäljning avseende koncemfüretag.

Inköp 1779
Försäljning 22

Not 16 Pågående nyanläggningar

2017

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Under året genomfÌirda omftirdelningar

Utgående nedlagda kostnader

Not 17 Förslag till disposition av resultatet

2017

Till årsståimmans ftirfogande står ftiljande vinstmedel:

7 400
2 l4t
-383

9 r58

9 1s8

20(24)

2016

I 945
45

2016

567

-567

2016

7 400
I 485

6s6

9 541

9 541

9 s4t

2

? q

Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Ärets ftirlust

Styrelsen ftireslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny råikning överftirs

9 158
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda ftirsäkringspremier
Övriga poster

Summa

Not 19 Obeskattade reserver

Ackumulerad skillnad mellan bokftirda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan:
-Byggnadsinventarier
-Markinventarier

2t(24)

2017-12-31 2016-12-31

160
t9

179

2017-12-31 2016-t2-31

352
73

15

62

77

Summa 425

Not 20 Lånestruktur och räntebindning

Nedan framgår bolagets ftirfalloprofil i mkr, (inkl råinteswapar) avseende räntebindningen:

2017-12-31 2016-12-31

Inom I år
Inom4-5år
Inom5 -6âr

Summa

379
77

456

9

40

49

40

40
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Not 21 Upplåning

Räntebärande skulder

Langfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Summa

Summa råintebåirande skulder

Förfallotider
Den del av langfristiga skulder som ftirfaller till betalning
senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Summa

Not 22 Upplupna kostnader och fïirutbetalda intåikter

Upplupna råintekostnader
Upplupna råintekostnader (swapar)
Förutbetalda hyresinttikter
Upplupna leverantörsfakturor
Övriga poster

Summa

22(24)

2017-12-31 2016-12-31

40 000 40 000

40 000 40 000

9 000

9 000

40 000 49 000

40 000 40 000

40 000 40 000

2017-t2-3t 2016-12-31

-17

396
472
106
154

I 111

0

-5
393
284
165
40

877
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Not 23 Justeringar fÌir poster som inte ingår i kassaflöde, mm

Avskrivningar
Realisationsresultat
Övrigt

2017

2306

23(24)

2016

2 512
430

-2

Summa justeringar 2306 2940

Not 24 Ställda säkerheter

2017-t2-31 2016-12-31

X'ör övriga engagemang
Fasti ghetsinteckningar 3 000 3 000

Summa ställda såikerheter 3 000 3 000

Pantbreven på 3 000 tkr ¿ir en säkerhet ftir Tillvåixtverket ftir utbetalt regionalt investeringsstöd på 3
759 tl<r. Pantbeven låimnas tillbaka 2018-01-30.
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Degerfors 2018-03-20

Anita Bohlin-Neuman
Styrelseledamot

seledamot

Ella

Törnros

berättelse har lämnats 20 I 8-04-04.

Olsson
Auktoriserad revisor
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Marianne Hög
Styrelseledamot

Lennart J

Styrelseledamot

Mauri Sukuvaara
Vice

Rickard Erhard
VD



Till bolagsstämman i
Degerfors Industrihus AB
Org.nr 556714-8423

Granskningsrapport for ùr 2017

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2017 i egenskap av lekmannarevisorer
utsedda av fullmäktige i Degerfors kommun. Lekmannarevisorernas granskning
bidrar till den demokratiska insynen och kontrollen i kommunala aktiebolag.

Vårt uppdragär att granska om verksamheten sköts på ett åindamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt gentemot ägarens beslut och direktiv
samt om den intema kontrollen är tillräcklig. Vårt uppdrag som
lekmannarevisorer har samma innebörd som vårt uppdrag vid granskningen av
kommunen, med undantag fiir granskning av räkenskapema.

Granskningen har utfürts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i detta
slags granskning.

Vi har i vår granskning av bolagets verksamhet tagit del av styrelsens protokoll
och rapportering. Policy- och styrdokument antagna av kommunfullmfütige har
varit utgångspunkt i vårt arbete. Vidare har vi genom samtal och möte med VD
ffitt information och insikt om füretagets verksamhet, ekonomi och utveckling.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk s¡mpunkt tillfredsställande sätt, samt att bolagets interna kontroll
varit tillräcklig.

Degerfors 2018-04-04

Annica B
Lekmannarevisor

Barbro Vindahl
Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Degerfors Industrihus AB, org.nr ss6zt4-B4zg

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Degerfors Industrihus AB for âr zotT

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Degerfors Industrihus ABs finansiella ståillning per den 3r december
zotT och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grundfor uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsniüet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i ftirhållande till
Degerfors Industrihus AB enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fungiort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Stgrelsens och u erkstäIlande direktörens ansu ar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpli$, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direlitören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Reuísorns ansuar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrir¡ning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andrakrav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Degerfors Industrihus AB för âr zotT samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.

\aY 2



}
pwc

Jag tillsfyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grurtdþr uttala¡tde¡t

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Re-visorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Degerfors Industrihus AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i öwigt fuilgjort mitt yrkesetiska ansvar enli6 dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräcHiga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styr elsens o ch u erkstöIlande direktörens ansu ar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken avbolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigt.

Styrelsen ansvarar f<ir bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsföwaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direl¡¡tören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och fcir att medelsföwaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Reuísorns ensuar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

. företagit någon åtgärd eller gjort sig sþldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningssþldighet
motbolaget

. på något annat sätt handlat i strid med ali¡tiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningssþldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

En ligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns
Denna beskrivning

på Revisorsinspektionens
web .revisorsinspektionen.se/revisornsansvar är en del av revisionsberättelsen.

den 4 april zorS

Auktoriserad revisor
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§ 68 Dnr 00077-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Degerfors Industrihus AB 2017 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsberättelse, bokslutet för 
2017 och beviljar styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i 
Degerfors Industrihus AB.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunens ombud att på 
årsstämma godkänna förvaltningsberättelse, fastställa bokslutet för 2017 
och bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i Degerfors 
Industrihus AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Degerfors Industrihus AB har upprättats. Årsredovisningen 
och verksamheten har granskats av revisorerna och lekmannarevisorerna. 

För att årsstämman ska kunna fatta beslut om beviljad eller ej beviljad 
ansvarsfrihet måste kommunfullmäktige ge kommunens ombud direktiv om 
hur denna skall rösta på den kommande årsstämman. 

På slutrevision 2018-04-04 kommer revisorerna ta ställning till 
revisionsberättelse och undertecknande av årsredovisning. 

Förslag till beslut gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och den verkställande direktören.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Degerfors Industrihus AB 2017 (ej påskriven), 2018-03-27 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21      

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 

Gertowe Thörnros (V), Anita Bohlin-Neuman (V), Björn Nordenhaag (MP) 
och Lennart Johansson (S) 
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§ 69 Dnr 00076-2018  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Degerfors Energi AB 2017 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsberättelse, bokslutet för 
2017 och beviljar styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i 
Degerfors Energi AB.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunens ombud att på 
årsstämma godkänna förvaltningsberättelse, fastställa bokslutet för 2017 
och bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet i Degerfors 
Energi AB.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Degerfors Energi AB har upprättats. Årsredovisningen och 
verksamheten har granskats av revisorerna och lekmannarevisorerna. 

För att årsstämman ska kunna fatta beslut om beviljad eller ej beviljad 
ansvarsfrihet måste kommunfullmäktige ge kommunens ombud direktiv om 
hur denna skall rösta på den kommande årsstämman. 

På slutrevision 2018-04-04 kommer revisorerna ta ställning till 
revisionsberättelse och undertecknande av årsredovisning. 

Förslag till beslut gäller under förutsättning att revisorerna tillstyrker att 
ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och den verkställande direktören.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Degerfors Energi AB 2017 (ej påskriven), 2018-03-27 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21      

Deltar ej i beslut p.g.a. jäv 

Kim Bäckström (V) 
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§ 71 Dnr 00068-2018  

Återrapportering ägardirektiv 2017 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Återrapportering av ägardirektiv 2017 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2016-04-25, § 34, beslut om ägardirektiv för sina 
helägda dotterbolag: 

 Degerforsbolagen AB 

 Degerforsbyggen AB 

 Degerfors Industrihus AB 

 Degerfors Energi AB 

Av ägardirektiven framgår vad som skall återrapporteras till ägaren. Bolagens 
återrapportering av ägardirektiven behandlades på Degerforsbolagens 
styrelsemöte 2018-02-27.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-21 
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 Kommunfullmäktige 

 

Återrapportering ägardirektiv 2017 

Förslag till beslut 
Återrapportering av ägardirektiv 2017 godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2016-04-25, § 34, beslut om ägardirektiv för sina 
helägda dotterbolag 

 Degerforsbolagen AB 

 Degerforsbyggen AB 

 Degerfors Industrihus AB 

 Degerfors Energi AB 

 

Av ägardirektiven framgår vad som skall återrapporteras till ägaren. Nedan 
framgår respektive bolags återrapportering. Bolagens återrapportering av 
ägardirektiven behandlades på Degerforsbolagens styrelsemöte 2018-02-27. 

 

Degerforsbolagen AB 

På vilket sätt Degerforsbolagen utför sin uppsikt över dotterbolagen 

Moderbolaget följer löpande upp dotterbolagens verksamhet och ekonomi på 

sammanträden. Under 2017 hade Degerforsbolagen sex sammanträden. 

 

Samlad avrapportering till ägaren om verksamhet och ekonomi i 

bolagskoncernen 

Samlad avrapportering tillägaren, Degerfors kommun, om verksamhet och 

ekonomi har gjorts i samband med delårsrapport och årsredovisning. 

Rutiner har skapas under 2017 för att protokoll från Degerforsbolagen löpande 

ska överlämnas till kommunens diarium. 
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Information om någon eller några frågor i Degerforsbolagen AB omfattats av 

underställingsplikten och om detta skett i enlighet med ägardirektiven. 

Under 2017 har inga ärenden eller frågor omfattats av underställningsplikten 

Uppfyllelse av avkastningskravet enligt ägardirektiven. 

Degerforsbolagen ska efter erhållen utdelning generera en vinst om minst 500 

tkr enlig ägardirektiven. Vinsten för 2017 uppgår till 615 tkr.  

 

Degerforsbyggen AB 

På vilket sätt miljöaspekterna och den sociala miljön beaktats i bolagets 
verksamhet 
Degerforsbyggens styrelse antog en miljöpolicy. Bolaget har träffat ett avtal 
med hyresgästföreningen gällande boendeinflytande och lokal verksamhet. 
 
På vilket sätt kommunikation skett med kommunens verksamheter både vad 
gäller affärsområde bostäder och affärsområde kommunfastigheter. 
Systematisk kommunikation har påbörjats med kommunens olika verksam-
heter, därutöver har även en rutin tagits fram för hur skyddsrondsprotokoll 
skall hanteras samt önskemål om underhåll. Systematisk dialog kommer förs 
med kommunen genom fastighetsmöten där kommunchef och chefen för 
serviceförvaltningen närvarar. 
 
Information om någon eller några frågor i Degerforsbyggen AB omfattats av 

underställingsplikten och om detta skett i enlighet med ägardirektiven. 

Inga frågor har omfattas av underställningsplikten under 2017. 
 
Uppfyllelse av avkastningskravet enligt ägardirektiven. 

Bolaget ska generera en vinst efter finansnettot motsvarande 4 % omsättningen 
för affärsområde bostäder. Vinsten uppgick till lite drygt 8 % av omsättningen 
för affärsområde bostäder. 
 

Degerforsindustrihus AB 

Försålda och förvärvade fastigheter under 2017: 
Byggnaden inhysande Ströms Mekaniska såldes vid årsskiftet 2016/2017. 
 
Förändring av antalet anställda hos industrihyresgäster:  
Ingen redovisning finns för 2017. Framdeles ska redovisning ske en gång om 
året eller vid större förändringar. 
 
Information om någon eller några frågor i Degerfors Industrihus AB omfattats 

av underställingsplikten och om detta skett i enlighet med ägardirektiven. 

Inga frågor har omfattas av underställningsplikten 2017. 
 
Uppfyllelse av avkastningskravet enligt ägardirektiven. 

Degerfors Industrihus ska långsiktigt generera en vinst efter finansnettot 
motsvarande 1 % omsättningen. Bolaget gjorde en förlust för 2017. 
 
 

 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-03-21 
 

KS 00068-2018 
Sida 

3(3) 
 

 

Degerfors Energi AB 

På vilket sätt bolaget bidragit till en miljömässig energianvändning. 
Bolaget köper in miljömärkt el till hela Degerfors Energi AB och jobbar 
kontinuerligt med att minska nätförlusterna i elnätet. Fjärrvärmeproduktionen 
består till 100 % av fossilfria restprodukter från skogsindustrin. Utbyggnad av 
fiberinfrastruktur ger möjlighet att arbeta och studera från hemmet, detta 
medför en minskning av transporter. 

Tillgänglighetsgrad Elnät 
Elnäts tillgänglighet under 2017 uppgick till 99,99 %.  

Leverenskvalitet Fjärrvärme 
Under 2017 hade fjärrvärmekunderna 100 % tillgänglighet, då Degerfors Energi 
inte hade några oaviserade avbrott. 

Antalet nyanslutningar Stadsnät 
Under 2017 har stadsnät byggt 394 nyanslutningar. 

Återkoppling mot nationella bredbandsmålet (hela Dfs kommun) 
2020 ska 95 % av invånarna i Sverige ha möjlighet att koppla upp sig till en 
lägsta hastighet på 100Mbit/s. Enligt PTS senaste rapport (gällande oktober 
2016) var anslutningsgraden i Degerfors 62 %.  

Information om någon eller några frågor i Degerfors Industrihus AB omfattats 

av underställingsplikten och om detta skett i enlighet med ägardirektiven. 

Inga frågor har omfattas av underställningsplikten 2017. 
 
Uppfyllelse av avkastningskraven enligt ägardirektiven 

 Ett utdelning motsvarande 5 % av aktiekapitalet utgår årligen till 
Degerforsbolagen AB 

 Bolagets vinst efter finansnettot och det i ägardirektiven fastställda 
utdelningskravet ska uppgå till 4 % av omsättningen  

Utdelningen till Degerforsbolagen AB motsvarar 1 300 tkr och har verkställts. 

Bolagets vinst efter finansnettot och avkastningskravet uppgår till 25 %. 

   

Bedömning 
Återrapporteringen har gjorts utifrån bestämmelserna i ägardirektiven. Några 
områden kan utvecklas till kommande år. Kommunstyrelseförvaltningens 
förslag är dock att återrapporteringen godkänns.  

Beslutsunderlag 
Ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige 2016-04-25.    
  

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef  
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§ 46 Dnr 00029-2018  

Borgenstak 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
kommunens helägda aktiebolags låneförpliktelser enligt nedan, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. De nya nivåerna gäller från 2018-06-01. 

 Totalt högsta lånebelopp 

Degerforsbolagen AB 30 000 000 kr 

Degerforsbyggen AB 265 000 000 kr 

Degerfors Industrihus AB 45 000 000 kr 

Degerfors Energi AB  80 000 000 kr 

 420 000 000 kr 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens senaste beslut om kommunal borgen för de helägda kommunala 
företagen är från 2017-02-27, KF § 1. De utgifter som uppstått 2017 och 2018 
med anledning av nybyggnation hos Degerforsbyggen AB klaras inte med egna 
medel utan ett upplåningsbehov har uppstått. Behovet av nyupplåning kan inte 
ske inom tidigare beslutat borgenstak utan en höjning av borgenstaket behöver 
ske. Med anledning av den ökade investeringsnivån inom bolaget skulle 
borgentaket för Degerforsbyggen AB behöva höjas med 20,0 mkr till 265,0 
mkr.  

För Degerfors Energi AB är förhållandet det motsatta och för detta bolag kan 
borgenstaket sänkas med motsvarande. Det innebär en sänkning från 100,0 tkr 
till 80,0 tkr. 

Borgenstaket bedöms kunna vara oförändrat för Degerforsbolagen AB och 
Degerfors Industrihus AB. 

Ovanstående innebär att det sammantagna borgenstaket för kommun-
koncernen kan hållas oförändrat, dvs. 420,0 mkr. Förändringen för 
Degerforsbyggen AB och Degerfors Energi AB görs inom tidigare beslutat 
borgenstak för kommunkoncernen. 

Borgenssituation och lånesituation per 2017-12-31 samt förslag till nytt 
borgenstak för respektive bolag framgår enligt nedan. 
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 Lånebelopp Kvar att 
utnyttja 

Borgensbeslut 
2017 

Förslag 
borgenstak 2018 

Degerforsbolagen AB 30 000 000 kr 0 kr 30 000 000 kr 30 000 000 kr 

Degerforsbyggen AB 232 500 000 kr 12 500 000 kr 245 000 000 kr 265 000 000 kr 

Degerfors 
Industrihus AB 

40 000 000 kr 5 000 000 kr 45 000 000 kr 45 000 000 kr 

Degerfors Energi AB 71 800 000 kr 28 200 000 kr 100 000 000 kr 80 000 000 kr 

Summa 374 300 000 kr 45 700 000 kr 420 000 000 kr 420 000 000 kr 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 27/2018-02-19 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-09 
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 Kommunfullmäktige 

 

Borgenstak för kommunal borgen för kommunens 
helägda aktiebolags låneförpliktelser  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
kommunens helägda aktiebolags låneförpliktelser enligt nedan, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. De nya nivåerna gäller från 2018-06-01. 
 
 Totalt högsta 

lånebelopp 
Degerforsbolagen AB 30 000 000 kr 
Degerforsbyggen AB 265 000 000 kr 
Degerfors Industrihus AB 45 000 000 kr 
Degerfors Energi AB  80 000 000 kr 

 420 000 000 kr 
   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens senaste beslut om kommunal borgen för de helägda kommunala 
företagen är från 2017-02-27, KF § 1. De utgifter som uppstått 2017 och 2018 
med anledning av nybyggnation hos Degerforsbyggen AB klaras inte med egna 
medel utan ett upplåningsbehov har uppstått. Behovet av nyupplåning kan inte 
ske inom tidigare beslutat borgenstak utan en höjning av borgenstaket behöver 
ske. Med anledning av den ökade investeringsnivån inom bolaget skulle 
borgentaket för Degerforsbyggen AB behöva höjas med 20,0 mkr till 265,0 
mkr.  
 
För Degerfors Energi AB är förhållandet det motsatta och för detta bolag kan 
borgenstaket sänkas med motsvarande. Det innebär en sänkning från 100,0 tkr 
till 80,0 tkr. 
 
Borgenstaket bedöms kunna vara oförändrat för Degerforsbolagen AB och 
Degerfors Industrihus AB. 
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Ovanstående innebär att det sammantagna borgenstaket för kommun-
koncernen kan hållas oförändrat, dvs 420,0 mkr. Förändringen för 
Degerforsbyggen AB och Degerfors Energi AB görs inom tidigare beslutat 
borgenstak för kommunkoncernen. 
 
Borgenssituation och lånesituation per 2017-12-31 samt förslag till nytt 
borgenstak för respektive bolag framgår enligt nedan. 
 
 Lånebelopp Kvar att 

utnyttja 
Borgensbeslut 

2017 
Förslag 

borgenstak 2018 

Degerforsbolagen AB 30 000 000 kr 0 kr 30 000 000 kr 30 000 000 kr 

Degerforsbyggen AB 232 500 000 kr 12 500 000 kr 245 000 000 kr 265 000 000 kr 

Degerfors 
Industrihus AB 

40 000 000 kr 5 000 000 kr 45 000 000 kr 45 000 000 kr 

Degerfors Energi AB 71 800 000 kr 28 200 000 kr 100 000 000 kr 80 000 000 kr 

Summa 374 300 000 kr 45 700 000 kr 420 000 000 kr 420 000 000 kr 

   

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Degerforsbolagen AB 
Degerforsbyggen AB 
Degerfors Industrihus AB 
Degerfors Energi AB 
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§ 72 Dnr 00055-2018  

Nämndernas begäran om överföring av 
investeringsbudget från 2017 till 2018 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 beviljas enligt följande 
(tkr): 

Kommunstyrelsen    572 

Servicenämnden, skattekollektiv 2 090 

Servicenämnden, avgiftskollektiv 12 112 

Kultur- och utbildningsnämnden 511 

Socialnämnden 7 537 

Summa 22 822 

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 46 004 tkr. Av dessa användes 
22 211 tkr.  

Sammantaget begärs 22 822 tkr att få föras över från 2017 till 2018. 
Specificering av begärda ombudgeteringar framgår av bilaga. Efter förslag på 
ombudgeteringar visar investeringsredovisningen ett överskott om 970 tkr 
(1 895 tkr). Förklaringen är att enskilda objekt som avslutas 2017 sammantaget 
visar positiva avvikelser.  

Av förslagen till ombudgeteringar om 22 902 tkr uppgår följande fyra 
investeringar sammanlagt till 21 316 tkr: 

Dränering Folkets hus 1 420 tkr 

Nybyggnation Kanada   670 tkr 

Ombyggn Sveagatan 3        7 114 tkr 

Nytt vattenverk                12 112 tkr 

Vad gäller dränering av Folkets hus har en besiktning gjorts och i dagsläget 
behövs inga åtgärder för dränering. Servicenämnden har beslutat, § 7/2018 att 
om ombudgeteringen av detta projekt godkänns så kommer nämnden under 
2018 göra följande: 

Nytt golv Stora Valla hallen  1 000 tkr 

Renovering av magasin Degernäs 
(takbjälkar och pelare)     120 tkr 
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Fasad Campingstugor Degernäs     300 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 45/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-14 

Plan för ombudgetering mellan 2017 och 2018, 2018-03-14 
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Nämndernas begäran om överföring av 
investeringsbudget från 2017 till 2018 

Förslag till beslut 
1. Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 beviljas enligt 

följande (tkr): 

Kommunstyrelsen    572 

Servicenämnden, skattekollektiv 2 090 

Servicenämnden, avgiftskollektiv 12 112 

Kultur- och utbildningsnämnden 511 

Socialnämnden 7 537 

Summa 22 822 

   

Sammanfattning av ärendet 
Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 46 004 tkr. Av dessa användes 
22 211 tkr.  
 
Sammantaget begärs 22 822 tkr att få föras över från 2017 till 2018. 
Specificering av begärda ombudgeteringar framgår av bilaga. Efter förslag på 
ombudgeteringar visar investeringsredovisningen ett överskott om 970 tkr 
(1 895 tkr). Förklaringen är att enskilda objekt som avslutas 2017 sammantaget 
visar positiva avvikelser.  
 
Av förslagen till ombudgeteringar om 22 902 tkr uppgår följande fyra 
investeringar sammanlagt till 21 316 tkr: 
 
Dränering Folkets hus 1 420 tkr 
Nybyggnation Kanada   670 tkr 
Ombyggn Sveagatan 3        7 114 tkr 
Nytt  vattenverk               12 112 tkr 
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Vad gäller dränering av Folkets hus har en besiktning gjorts och i dagsläget 
behövs inga åtgärder för dränering. Servicenämnden har beslutat, § 7/2018 att 
om ombudgeteringen av detta projekt godkänns så kommer nämnden under 
2018 göra följande: 
 
Nytt golv Stora Valla hallen  1 000 tkr 
Renovering av magasin Degernäs 
(takbjälkar och pelare)     120 tkr 
Fasad Campingstugor Degernäs     300  

 

Finansiering 
Något ytterligare finansieringsbeslut behövs ej då ombudgeteringarna ryms 
inom tidigare beslutad investeringsram.   

Beslutsunderlag 
Nämndernas äskande om ombudgetering mellan 2017 och 2018.   

Max Tolf 
Kommunchef och ekonomichef 

 

Bilagor 
Ombudgetering mellan 2017 och 2018 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningschefer 
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Ombudgetering mellan 2017 och 2018 

1 Ombudgeteringar från 2017 till 2018 

Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 46 004 tkr. Av dessa användes 

22 211 tkr.  

 

Sammantaget begärs 22 823 tkr att få föras över från 2017 till 2018. 

Specificering av begärda ombudgeteringar framgår av bilaga. Efter förslag på 

ombudgeteringar visar investeringsredovisningen ett överskott om 970 tkr 

(1 895 tkr). Förklaringen är att enskilda objekt som avslutas 2017 sammantaget 

visar positiva avvikelser.  

 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde påbörjades inte lastkajen vid 

Parkskolan 2017 utan arbetet planeras till 2018. Skälet till fördröjningen var 

vakanser inom Degerforsbyggen. Projektet med lastkaj har visat sig bli dyrare 

än vad den första indikationen gav. Förslaget är därför att både överskottet på 

lastkaj men även ej förbrukat anslag för inventarier avseende 

folkhälsoförvaltningen förs över till 2018 för att användas för byggande av 

lastkaj vid parkskolan. 

 

Ombudgeringar kommunstyrelsen 

Lastkaj Parkskolan  445 tkr 

Folkhälsonämnden, div inventarier 127 tkr 

(Överförs till projekt lastkaj 2018)   

Summa                     572 tkr  

 

Servicenämnden önskar ombudgetering av fem projekt från 2017 till 2018 avser 

de investeringsprojekt som pågår över årsskiftet alternativt inte har påbörjats 

under 2017.  Av de totalt 14,2 mkr som föreslås föras till 2018 avser 2,1 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. Till investering hör 

även gatubelysning och flytt av tennisbana. 

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.  

 

Skattekollektivet, servicenämnden 

Dränering Folkets hus                    1 420 tkr 

Kanada, ny väg  550 tkr 

Kanada gatubelysning                         70 tkr 

Kanada, flytt tennisbana                     50 tkr 

Summa                     2 090 tkr 

 

 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-03-14 
 

      

KS  
Sida 

4(7) 

 

Ombudgetering mellan 2017 och 2018 

Avgiftskollektivet, servicenämnden 

Degerfors vattenverk                  12 112 tkr 

 

Summa servicenämnden                  14 202 tkr 

 

Följande redogörelse lämnas för kultur- och utbildningsnämndens 

ombudgeringsförslag. 

Projekt tillgänglighetsanpassning och projekt kompensatoriska hjälpmedel 

träningsskolan kommer att behövas för inköp med tanke på elev med speciella 

behov som väntas under 2018. Parkskolan behöver tillgänglighetsanpassa 

lokalerna. Kvarvarande medel om 111 tkr respektive 30 tkr önskas 

ombudgeteras till 2018. 

Projekt idrottshallar har beställt varor som kommer att levereras i början av 

2018. Då stora brister har påtalats i skolornas idrottshallar vid besiktning under 

hösten 2017 så är det önskvärt att ombudgetera kvarvarande medel om 30 tkr 

till 2018. 

Projekt renovering personalrum på Stora Vallaskolan om 100 tkr, samt projekt 

renovering biologisal om 140 tkr, totalt 240 tkr önskas ombudgeteras till 2018, 

eftersom det inte funnits tillgång till hantverkare under den tid då skolan varit 

stängd. En del av dessa medel kan användas till vattenskador i två salar på Stora 

Vallaskolan som medför att dessa ska återställas under vårterminen 2018.  

Projekt upprustning/komplettering utemiljöer. Förskolan har i oktober 2017 

beställt två lekställningar. Eftersom leverantören har problem med leveransen 

så önskas medel om 100 tkr ombudgeteras till 2018. 

Ombudgeteringar kultur- och utbildningsnämnden 

Komp. hjälpmedel, träningsskola                30 tkr 

Tillgänglighetsanpassning  111 tkr 

Idrottshallar F-6    30 tkr 

Renovering personalrum 7-9 100 tkr 

Renovering biologisal  140 tkr 

Upprustning /komplettering utemiljöer     100 tkr 

Summa                       511 tkr 

 

Socialnämndens förslag att föra över investeringsmedel från 2017 till 2018 avser 

de investeringsprojekt som pågår över årsskiftet alternativt inte har påbörjats 

under 2017. 

Ombyggnationen av hemtjänstens nya lokaler på Sveagatan 3 påbörjades under 

senare delen av 2017 och beräknas färdigställas under 2018. Därmed kommer 

även lokalerna utrustas under 2018. 

Hela budgeten för E-tjänster har inte förbrukats under 2017. Nyckelfri 

hemtjänst samt automatiserad handläggning planeras inskaffas. 
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Ombudgetering mellan 2017 och 2018 

Ombudgeteringar socialnämnden 

E-tjänster   423 tkr 

Ombyggnation Sveagatan 3                    6 814 tkr 

Utrustning Sveagatan 3  300 tkr 

Summa                     7 537 tkr 

 

 Finansiering 
Något ytterligare finansieringsbeslut behövs ej då ombudgeteringarna ryms 

inom tidigare beslutad investeringsram. 
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Ombudgetering mellan 2017 och 2018 

ANSV PROJ Utfall Budget Återstår Avslutas Ombudgeteras 

Kommunstyrelsen 1213 Ventilation nämndhus 262 204 -58 -58   

 2163 Trafiksituatio och utemiljö 1 697 1 620 -77 -77   

 2171 Fiber på landsbygd 0 1 000 1 000 1 000   

 2156 VHT-system Bygg och miljö 0 130 130 130   

 2175 Merkoll 208 0 -208 -208   

 2177 Ombyggn jvst etapp 2 366 0 -366 -366   

 1211 Lastkaj Parkskolan 5 450 445  445 

 1222 Ventilation fritidsgård 204 261 57 57   

 2151 Folkhälsonämnden, div 73 200 127  127 

 2170 Odelbergsvägen 33, flykting 387 256 -131 -131   

Summa kommunstyreslen 3 201 4 121 920 347 572 

       

       

Servicenämnden 1203 Inköp mark Ramsh 1:14 30 0 -30 -30   

 1207 Fastigheter inkl hissar 1 678 1 500 -178 -178   

 1235 Dränering Folkets hus 0 1 500 1 500 80 1 420 

 2447 Hiss Stora vallahallen 564 160 -404 -404   

 1206 IT-Investeringar 314 400 86 86   

 2199 Krisledningslokaler 340 350 10 10   

 1201 Ospec investeringar SRN 151 150 -1 -1   

 1202 Gatubelysning 76 75 -1 -1   

 1204 Kanada ny väg 325 875 550  550 

 1205 Lekplatser 53 0 -53 -53   

 1208 Kanada ny gatubelysning 5 75 70  70 

 1209 Kanada ny tennisbana 0 50 50  50 

 1216 Kanada/Stora Vallaområdet 131 138 7 7   

 1243 Ny gatuöverbyggnad 2 495 2 500 5 5   

 1205 Lekplatser 181 200 19 19   

 1216 Kanada/Stora Vallaområdet 9 0 -9 -9   

 1237 Stora valla IP 751 750 -1 -1   

 1236 Konstgräs Stora Halla 1 002 1 000 -2 -2   

 1238 Golv Stora Halla 542 542 0 0   

Summa servicenämnd  8 645 10 265 1 620 -470 2 090 

       

Kultur- och  2401 Tilläggsmodul 59 61 2 2   

utbildningsnämnden 2407 Inv träslöjd 220 250 30 30   

 2408 Inv textilslöjd 145 150 5 5   

 2416 Komp hjälpmedel tränings 12 50 38 8 30 

 2417 Komp hjälpmedel 116 200 84 84   

 2418 Tillgänglighetsanpassning 52 200 148 37 111 

 2419 Idrottshallar F-6 63 100 37 7 30 

 2426 Skolmöbler F-6 271 200 -71 -71   

 2429 Elevdatorer 149 150 1 2   

 2430 Digital utrustning klassrum 138 139 1 1   

 2443 Musikundervisning 105 325 220 220   

 2483 Upprustn/kompl utemiljö 85 0 -85 -85   

 2485 Duschar på grundskola 37 162 125 125   
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Ombudgetering mellan 2017 och 2018 

ANSV PROJ Utfall Budget Återstår Avslutas Ombudgeteras  

        

 2486 Ombyggn Parkskolan 183 0 -183 -183   

 2487 Ombyggn Bruksskolan 45 0 -45 -45   

 2488 Ombyggn Strömtorpsskolan 85 0 -85 -85   

 2416 Komp hjälp medel Träning 3 0 -3 -3   

 2412 Skolmöbler 7-9 149 200 51 51   

 2413 Renov personalrum 7-9 0 100 100  100 

 2415 Renovering biologisal 7-9 7 150 143 3 140 

 2444 Idrottsutrustning 0 40 40 40   

 2480 Teknisk utrustning 188 0 -188 -188   

 2485 Duschar på grundskola 22 0 -22 -22   

 2403 Möbler musikskolan 44 50 6 6   

 2405 Nutidskonst off rum 30 60 30 30   

 2402 Upprustn lokal elevhälsa 53 50 -3 -3   

 2483 Upprustn/kompl utemiljö 151 280 129 29 100 

 2484 Upprustn/kompl innemiljö 295 300 5 6   

Summa Kultur- och  2 705 3 217 512 1 511 

utbildningsnämnden       

       

Socialnämnden 2501 E-tjänster 514 937 423  423 

 2500 Ombyggn Sveagatan 3 186 7 000 6 814  6 814 

 2530 Åtgärder VoO 201 360 159 159   

 2551 Utrustn Sveagatan 3 0 300 300  300 

 2524 Medicintekn produkter 615 600 -15 -15   

 2535 Inv trapphusboende 110 100 -10 -10   

Summa Socialnämnd  1 626 9 297 7 672 134 7 537 

       

       

Avg kollektivet - VA 1251 Blåsmaskin reningsverk 300 300 0 0   

 1266 Degerfors Vattenverk 234 12 347 12 112  12 112 

 1240 V:a Möckelnstranden 8 0 -8 -8   

 1244 Relining Spillvatten ledn 589 1 000 411 411   

 1261 Skärblackav sanering VA 754 700 -54 -54   

 1274 Utbyte VA-ledningar 1 891 2 500 609 609   
Avgiftskollektivet - 
renh 1220 Renhållningsfordon 2 257 2 258 1 1   

Summa avg kollektiv  6 034 19 105 13 070 958 12 112 

       

SUMMA KOMMUN   22 211 46 004 23 793 970 22 823 
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§ 61 Dnr 00051-2018  

Överenskommelse om intrångsersättning inför 
beslut om bildande av naturreservat på 
Lidetorpsmon (Liden 1:2) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Degerfors kommun utökar skyddet för skogen inom naturreservatet 
Lidetorpsmon enligt avtalsförslag från Länsstyrelsen.  

2. Efter eventuellt beslut i fullmäktige om naturreservat så ska 600 tkr av 
ersättningen från staten återföras till kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader.   

3. Resterande del av engångsersättningen från staten (6 270 000 kr) tillförs 
resultatet för 2018.  

Kommunstyrelsens beslut 
Maximalt 600 tkr tas tillfälligt från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
kostnader till Degerfors Motorklubb enl. KS § 24/2018-02-05. Detta under 
förutsättning att Värmlands Idrottsförbund bidrar med sin utlovade del till 
Degerfors Motorklubb.  

Sammanfattning av ärendet 
Lidetorpsmons naturreservat bildades genom beslut av Länsstyrelsen 1970-11-
24 för att ta tillvara områdets vetenskapligt geologiska värden och för att 
tillgängliggöra området for allmänheten: 

"Syftet med reservatet att för framtida forskning skydda och bevara ett från 
vetenskaplig synpunkt värdefullt åsparti, samt att genom lämpliga åtgärder 
bereda en större allmänhet möjlighet att uppleva ett storslaget naturområde och 
därigenom öka förståelsen för svensk natur". 

Sedan början av 1990-talet har biologisk mångfald och strikt skydd av biologiskt 
värdefull skog hamnat i fokus inom den statliga naturvården. Riksdagen har 
beslutat om miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” som anger mål för 
myndigheternas arbete. Den nationella strategin för formellt skydd av skog styr 
sedan år 2005 urvalet av de skogar som skyddas av Länsstyrelserna i 
naturreservat. 

Till följd av denna utveckling väckte Länsstyrelsen år 2004 frågan om strikt 
skydd mot skogsbruk för Lidetorpsmons naturreservats sandbarrskogar, i 
samband med ett samråd inför en planerad avverkning från markägaren 
Degerfors kommun. Reservatet hade dessförinnan utpekats som Natura 2000-
område av regeringen. Kommunen avstod från att genomföra den 
avverkningen och man avsåg att ta fram en ny skötselplan för reservatet, vilken 
aldrig kom till stånd. En bevarandeplan för Natura 2000-området fastställdes av 
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Länsstyrelsen 2006-04-11. Frågan vilade till oktober 2016, då Länsstyrelsen åter 
tog kontakt med Degerfors kommun.  

Kommunstyrelsen har beslutat att träffa en överenskommelse inför 
länsstyrelsens beslut om utökat skydd för skogen inom naturreservatet 
Lidetorpsmon. Överenskommelsen innebär att sådan ersättning som avses i 
miljöbalken 31 kap. 4 § regleras i förtid innan beslut om bildande av 
naturreservat och rätt till ersättning enligt miljöbalkens bestämmelser föreligger. 
Degerfors kommun, som fastighetsägare, avstår därmed från att väcka talan om 
ersättning den dag då beslut om bildande av naturreservat vunnit laga kraft, om 
beslutet i fråga om områdets avgränsning och föreskrifter i huvudsak 
överensstämmer med det utkast som bifogats denna överenskommelse.  

För det intrång som reservatsföreskrifterna kommer att innebära, då 
reservatsbeslutet vunnit laga kraft, har parterna enats om att staten i förtid ska 
betala en engångsersättning (intrångsersättning) för all framtid till Degerfors 
kommun uppgående till 6 870 000 kronor.  

Yrkanden 
Peter Pedersen (V) yrkar: 

1. Degerfors kommun utökar skyddet för skogen inom naturreservatet 
Lidetorpsmon enligt avtalsförslag från Länsstyrelsen.  

2. Maximalt 600 tkr tas tillfälligt från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader till Degerfors Motorklubb enl. KS § 24/2018-02-
05. Detta under förutsättning att Värmlands Idrottsförbund bidrar med 
sin utlovade del till Degerfors Motorklubb.  

3. Efter eventuellt beslut i fullmäktige om naturreservat så ska 600 tkr av 
ersättningen från staten återföras till kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda kostnader.   

4. Resterande del av engångsersättningen från staten (6 270 000 kr) tillförs 
resultatet för 2018.  

Muris Beslagic (S), Birgitta Höijer (C), Kim Bäckström (V), Gertowe Thörnros 
(V), Anneli Mylly (V), Jan Ask (V) och Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar bifall till 
Peter Pedersens (V) yrkande.  

Beslutsunderlag 
Förslag till avtal från Länsstyrelsen, 2018-03-02 

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef 
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§ 47 Dnr 00081-2016  

Antagande av medborgarlöften 2018-2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Medborgarlöftena mellan Polisen och Degerfors kommun för perioden 2018-
2019 antas.  

Sammanfattning av ärendet 
I samverkansöverenskommelsen mellan närpolisområde Bergslagen och 
kommunerna är medborgarlöften en utveckling av de konkreta åtgärder som 
ska genomföras för att invånarna ska känna sig trygga och säkra. Som underlag 
för att ta fram dessa prioriteringar har brottsstatistik och en enkätundersökning 
använts, där invånarna fick föreslå vilka åtgärder de önskar se för en bättre 
säkerhet och trygghet i kommunen. För Degerfors kommun är prioriterade 
åtgärder att förbättra tryggheten i den offentliga miljön genom 
trygghetsvandringar, medborgardialoger samt belysning att förebygga och 
beivra narkotika- samt trafikbrott. 

Arbetsutskottet återremitterade ärendet på sitt sammanträde 2018-01-22 för att 
Polisen skulle bjudas in för att närmare redogöra för arbetet med 
medborgarlöften. Kenneth Sundqvist från Polisen och Maria Sundström, 
säkerhetssamordnare, deltog på kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-05.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2018-01-22 

Medborgarlöften Degerfors kommun 2018-2019 
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Medborgarlöften för Degerfors 2018-2019 

 

Medborgarlöften för Degerfors 2018-2019 

 

Medborgarlöften innebär en utveckling och förstärkning av arbete med den 

strategiska samverkansöverenskommelsen mellan Degerfors kommun och 

polisen. Medborgarlöftenas fokus ligger på det som invånare i kommunen 

upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Löftena är en 

beskrivning av vad polisen och kommunen ska åstadkomma tillsammans. 

Löftena ska omfatta prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas 

ordinarie verksamhetsplaner.  

 

Process framtagande av medborgarlöften i Degerfors 

Under hösten 2017 har polisen och Degerfors kommun analyserat den aktuella 

brottssituationen och kommuninvånarnas upplevda trygghet. Underlag för detta 

har varit brottsstatistik, trygghetsundersökningar, medborgardialoger, polisens 

händelserapporter och utdrag ur Hobit (händelse och brottsinformationstjänst, 

polisens webbaserade kartsystem). 

 

Utifrån medborgarnas synpunkter och tillgänglig statistik vill Degerfors 

kommun och polisen utveckla följande områden under 2018 - 2019: 

 

1. Genomföra trygghetsvandringar i den offentliga miljön med fokus på 
belysning. Särskild uppmärksamhet ska riktas på kvinnors otrygghet i 
offentliga miljöer. 

 

2. Polisen och Degerfors kommun ska i samverkan med andra parter 
vidareutveckla arbetet med att förebygga och beivra narkotika- och 
trafikbrott i kommunen.  

 

3. Genomföra trygghetsdialoger i samverkan med boende, föreningar och 
näringsidkare i områden där invånarna känner sig mindre trygga. 
Dialogerna ska ligga till grund för framtida trygghetsskapande åtgärder. 
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§ 46 Dnr 00081-2016  

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av 
brott 2016-2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Upprättad ”Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 
bekämpning och förebyggande av brott 2016-2019” antas.      

Sammanfattning av ärendet 
Befintlig samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och 
förebyggande av brott har setts över och reviderats för att gälla under perioden 
2016-2019. Samverkansöverenskommelsen utgör en gemensam plattform, samt 
tydliggör den övergripande viljeinriktningen och fokusområdena för det 
övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
Överenskommelsen vilar på Degerfors vision och kommunövergripande mål 
samt på polismyndighetens verksamhetsplan för 2015-2016. 

Degerfors kommun och Polisen beslutade år 2013 om samverkan inom det 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för åren 2013-2014 . 
Samverkan mellan polis och kommun, har genom denna överenskommelse, 
systematiseras och tydliggjorts för att tillsammans skapa förutsättningar för 
ökad trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott. Det 
brottsförebyggande arbetet för Degerfors kommun och polisen i Degerfors 
bygger på brottspreventionsteorier av Per-Olof H Wikström. 

Befintlig överenskommelse för perioden 2013-2014 har setts över och 
reviderats för att gälla under perioden 2016-2019. Detta sammanfaller med 
polisens nya uppdrag att i större utsträckning utgå från lokala behov. 

Arbetet sker både genom långsiktiga och sociala åtgärder, vilket tydliggörs i 
denna överenskommelse. Ytterligare beskrivning av de situationella åtgärderna 
tydliggörs i gemensamma medborgarlöften. Medborgarlöften innebär en 
utveckling och förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan polis och 
kommun, med fokus på det invånare i Degerfors kommun upplever som 
viktigast för att känna sig trygga och säkra. 

Finansiering 

Strategisk samverkansöverenskommelse är inte förenat med någon direkt 
kostnad utan utgör en inriktning över hur Degerfors kommun och Polisen ska 
genomföra gemensamma insatser. Respektive aktör svarar för egna uppkomna 
kostnader. 

Bedömning 
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Degerfors kommun och Polisen tar, genom denna 
samverkansöverenskommelse, ett gemensamt ansvar för det 
brottsförebyggande arbetet. Samarbetet mellan kommun och polis ska 
integreras och förankras i den ordinarie verksamheten.  

Konsekvensbeskrivning 

Sociala/kulturella konsekvenser 

En gemensam överenskommelse mellan Degerfors kommun och Polisen för 
ökad trygghet innebär en tydlig prioritering av social hållbarhet där det sociala 
perspektivet är målet för samverkan och kommande insatser. Resultat från 
enkäter och undersökningar visar på att kvinnor och unga flickor upplever stor 
otrygghet, vilket gör överenskommelsen till en viktig fråga ur både jämställdhets 
och barnrättsperspektiv.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 102/2106-05-02 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2016-04-18      

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2016-03-31 

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning 
och förebyggande av brott 2016 – 2019  

Skickas till 
Upphandlings- och säkerhetssamordnare  

 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-09 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr 00050-2018  

Ändring av sotningstaxa: Ny konstruktion av 
prissättning för rengöring för Bergslagens 
Räddningstjänst (BRT) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Förslag på ny konstruktion av prissättning för rengöring (sotning) i Bergslagens 
räddningstjänst antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Bergslagens räddningstjänst har föreslagit 
medlemskommunernas fullmäktige att anta förslag på ny sotningstaxa. 

Sotningsentreprenörerna inom Bergslagens Räddningstjänst geografiska 
verksamhetsområde har inkommit med förslag till en ny och för samtliga 
medlemskommuner enhetlig och förenklad prissättning av sotningsobjekt. 

Nuvarande avtal med sotningsentreprenörerna möjliggör taxeförändring om 
överenskommelse kan träffas mellan parterna. Avtalsperiodernas längd mellan 
de olika kommunerna och sotningsentreprenörerna är dock olika långa vilket 
försvårar inväntande av en gemensam avtalsperiod. 

Det nya förslaget innebär framförallt en förenkling för kunden att i förhand 
kunna se kostnaden gentemot dagens objektslista som är mycket omfattande 
och komplicerad. 

Den nu gällande prissättningen bygger på en tidsstudie som ej motsvarar dagens 
eldstäder samtidigt som Konsumentköplagen ökat kravet gällande minskad 
nedsmutsning i samband med rengöring. I den nya taxekonstruktionen är 
tidsåtgången för minskad nedsmutsning inkluderad i den fasta avgiften per 
objekt. Den nya taxekonstruktionen innebär att vissa objekt får en ökad 
kostnad och andra objekt får en lägre kostnad.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-09 

Bergslagens räddningstjänst § 18/2017-04-26 

Förslag på ny konstruktion av prissättning för rengöring (sotning)  
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§ 77 Dnr 00046-2018  

Beslut om att Degerfors kommun ställer sig bakom 
Strategi för Hälsa 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Degerfors kommun ställer sig bakom intentionerna i Strategi för hälsa.       

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar för att stärka social hållbarhet 
och minska skillnaderna i hälsa. I detta arbete och process har folkhälso-
nämnden och folkhälsoförvaltningen deltagit. Syftet är att bidra till minskade 
hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och 
rättigheter. Detta är en fortsättning på arbetet för social hållbarhet och bedrivs i 
samverkan mellan SKL och Folkhälsomyndigheten. Utifrån de erfarenheter 
som kommit fram har SKL nu tagit fram en strategi för hälsa. Strategi för hälsa 
innebär kraftsamling för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt liv. 
För detta krävs att alla välfärdsaktörer i kommunen blir ännu bättre på att 
samverka och tillsammans främja hälsa och förebygga ohälsa, utveckla 
arbetsmetoder, sätta konkreta mål, mäta och följa upp resultaten. 

Folkhälsonämnden ser att Strategi för Hälsa, helt stödjer de pågående 
processerna kring god, jämlik och jämställd hälsa som finns i Karlskoga och 
Degerfors. Den regionala överenskommelsen om samverkan för god, jämlik 
och jämställd hälsa i Örebro län 2018 – 2023 stämmer överens med strategins 
intentioner. Att använda Strategi för hälsa i det fortsatta arbetet är enbart en 
positiv hjälp på vägen i det lokala arbetet. 

SKL menar att en personlig insats som beslutsfattare och ledare är avgörande 
för genomförande av Strategi för hälsa. För att genomföra strategin krävs beslut 
i den högsta politiska ledningen i kommuner, landsting och regioner.  

Det gör att folkhälsonämnden som ansvarig nämnd för god, jämlik och 
jämställd hälsa i båda kommunerna, ställer sig bakom intentionerna i SKLs 
Strategi för Hälsa 2018.        

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 40/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-09 

SKL Strategi för Hälsa 2018 

Folkhälsonämnden § 9/2018-02-14         
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För första gången sätter vi gemensamma mål för 
flera viktiga välfärdsverksamheter 

 

Detta dokument riktar sig först och främst till dig som är förtroendevald eller 

chef i ledande ställning inom kommun, landsting och region samt inom skola, 

socialtjänst, vård och omsorg, hälso- och sjukvård.  

Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter; skola, so-

cialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas för 

att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma 

mål, oavsett verksamhet. För att genomföra strategin krävs beslut i den högsta 

politiska ledningen i kommuner, landsting och regioner. Din personliga insats 

som beslutsfattare och ledare är avgörande för genomförande av Strategi för 

hälsa. 

Strategi för hälsa innebär att vi kraftsamlar för att alla ska kunna leva ett aktivt 

och självständigt liv. För detta krävs att vi tillsammans blir ännu bättre på att 

främja hälsa och förebygga ohälsa, utveckla arbetsmetoder, sätta konkreta mål, 

mäta och följa upp resultaten. 

 

Stockholm i december 2017 

 

Lena Micko 

Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting 
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Kommuner, landsting och 
regioner visar vägen 

De kommande åren innebär större demografiska utmaningar än de föregående 

decennierna. Behovet av välfärdstjänster ökar stort. Samtidigt minskar den 

arbetsföra andelen av befolkningen. I praktiken innebär det att glappet ökar 

dramatiskt mellan behovet av välfärdstjänster och möjliga skatteintäkter från 

den del av befolkningen som är i arbetsför ålder. 

 

 

Från 2015 och de kommande 20 åren ökar behovet av välfärdstjänster drama-

tiskt. Samtidigt minskar den arbetsföra andelen av befolkningen.  

I en befolkning där ohälsotalen är höga och skillnaden i hälsa mellan olika grup-

per är betydande, blir det förebyggande arbetet inte bara en ekonomisk nödvän-

dighet utan ett strategiskt val. Befolkningens hälsa både påverkas av och påver-

kar samhällets grundläggande strukturer som demokrati, ekonomi och jämlik-

het. 

Det är Sveriges kommuner, landsting och regioner som har nyckeln till att för-

bättra hälsan för stora befolkningsgrupper. De stora välfärdsverksamheterna 

behöver styras mot gemensamma mål, arbeta med god kvalitet i alla led och 

verksamheter, nyttja ny teknik och nya metoder samt följa upp resultaten. 
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Stora mål kräver gemensamma 
krafter   

Det finns en betydande samlad kompetens om hälsa och förebyggande arbete 

inom skola, socialtjänst, omsorg, hälso- och sjukvård. Att samordna denna kom-

petens är en förutsättning för att nå målen.  

Inom några områden är samordningen särskilt betydelsefull. Det är områden 

som berör stora befolkningsgrupper under en stor del av livet. Det är inom dessa 

områden Strategi för hälsa kommer få störst effekt: 

Vi kan stödja fler till en lyckad skolgång 

Hela 18 år kan medellivslängden skilja mellan grupper med lång utbildning 

jämfört med grupper med kort utbildning inom ett och samma län.  Cirka 8 av 

10 personer med lång utbildning uppger att de har en god hälsa i jämförelse 

med 6 av 10 med kort utbildning. Fem i varje klass, cirka 17 %, saknade be-

hörighet till gymnasieskolan 2015/2016. Viktigaste faktorn för barns framtida 

hälsa är att vi kan stödja fler till en lyckad skolgång. Det har stor betydelse 

genom hela livet. 

Vi kan bidra till att färre elever hamnar utanför 

Att inte lyckas i skolan ökar risken för ohälsa, kriminalitet och utanförskap. Vi 

vet att ca 13 % av eleverna i en årskull riskerar att hamna utanför samhället. Det 

motsvarar 13 000 elever per år, till en kostnad av 10–15 miljoner kronor per 

person eller 144 miljarder kronor per årskull. Varje procents ökning av de som 

klarar skolan kommer att ha betydande positiva hälsoeffekter. Om antalet elever 

som riskerar att hamna utanför samhället minskar med en procentenhet (1 300 

elever per år) minskar kostnaderna per år och årskull med cirka 11 miljarder 

kronor. MVC, BVC, förskola, skola och socialtjänst kan tidigt fånga upp 

signaler om ohälsa och vet vilka grupper som är riskgrupper. Det ger oss 

möjligheter till tidiga insatser. 

Vi kan sätta in tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn 
och unga 

57 % av flickorna och 31 % av pojkarna bland 15-åringar rapporterade 

2013/2014 två eller fler psykiska eller somatiska besvär i veckan vilket är en 

ökning. Konsekvenser av psykisk ohälsa som social isolering, alkohol- och 

drogkonsumtion, självskadebeteende och självmordsförsök förekommer i en 

oroande omfattning. Dessutom påverkar psykisk ohälsa förutsättningar för 

andra samhällsinsatser som skola och utbildning. Med tidiga insatser ökar 

möjligheterna till god psykisk hälsa för barn och unga. 
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Vi kan minska de kroniska sjukdomarna 

Cirka 85 % av vård- och omsorgskostnaderna är relaterade till kroniska sjuk-

domar. Vi vet samtidigt att uppemot 80 % av dessa kan förebyggas med förbätt-

rade levnadsvanor. Varje procentenhets minskning av de kroniska sjukdomarna 

i befolkningen kommer ha betydande positiva effekter; ökad hälsa, minskad 

ohälsa, minskade kostnader och mer resurser till andra välfärdsområden.  

Vi kan minska överdödligheten hos de med psykisk sjukdom 

Den näst vanligaste orsaken till att avlida i förtid i Sverige är psykisk sjukdom. 

Överdödligheten vid psykisk sjukdom är högre i Sverige än i andra OECD-län-

der. Den största andelen dödsfall beror på hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 

och cancer som inte uppmärksammas eller åtgärdas i tid. En mindre del av 

dödsfallen beror på självmord, även de kan minskas med rätt insats. 140 miljar-

der kronor är samhällskostnaderna för psykiska besvär och sjukdom. 

Vi kan upptäcka och motverka våld i nära relationer 

Minst 150 000 barn bor i hushåll där det förekommer våld. Dubbelt så många 

unga homo- och bisexuella personer anger att de utsatts för fysiskt våld av en 

närstående jämfört med unga heterosexuella. Kostnaden för mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer uppskattas till 45 miljarder kronor per år. 

Våld i nära relationer kan upptäckas och motverkas tidigt när vi arbetar med 

gemensamma mål inom välfärdsområdena. 

Vi kan minska rökning, övervikt, skadligt alkoholbruk och 
stillasittande fritid 

Vi vet att daglig rökning, kraftig övervikt, otillräcklig motion och riskbruk av 

alkohol leder till ohälsa. Om vi minskar förekomsten av daglig rökning, kraftig 

övervikt, otillräcklig motion och riskbruk av alkohol med endast 1 procentenhet 

jämfört med idag innebär det 4 200 färre relaterade sjukdomsfall år 2022. 

Hälso- och sjukvårdens kostnader skulle minska med 235 miljoner kronor, 

kommunernas med 172 miljoner kronor och den statliga sjukförsäkringen med 

170 miljoner kronor.  

Vi kan minska överdödligheten hos personer med funktions-
nedsättning 

Dubbelt så många kvinnor med LSS-insatser som har bröstcancer riskerar att dö 

i förtid jämfört med andra bröstcancerpatienter. Det är tio gånger vanligare att 

uppge dålig hälsa då man har en funktionsnedsättning än då man inte har det.  

En betydande del av den sämre hälsan beror inte på funktionsnedsättningen i 

sig, utan kan troligen förklaras av välkända riskfaktorer för ohälsa kopplade till 

livsvillkor. Men genom samordnade insatser kan förutsättningarna för 

god hälsa förbättras. 
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Vi kan minska antalet fallolyckor 

Cirka 1000 personer dör varje år till följd av fallolyckor och 70 000 skadas, 

oftast äldre personer. Som jämförelse omkom 263 personer i trafiken under 

2016. Samhällets totala kostnader för fallolyckor uppgick 2012 till nästan 25 

miljarder kronor. 
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En enig kongress  

På SKLs kongress 2015 beslutades enigt att arbeta fram en ”Sammanhållen 

långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård 

och omsorg”. I beslutet betonades att arbetsprocessen i sig var lika viktig som 

att formulera en gemensam strategi för hälsa.  

Med start våren 2017 genomfördes workshoppar över hela landet. Deltagare var 

drygt 1 300 förtroendevalda och chefer i ledande ställning i kommuner, lands-

ting och regioner samt inom skola, socialtjänst, vård och omsorg och hälso- och 

sjukvård. Workshoppar hölls även med elev- brukar- och patientorganisationer, 

fackliga organisationer och myndigheter. Representanter för styrgruppen med-

verkade vid varje workshop.  

Syftet var att utifrån deltagarnas samlade kunskaper och erfarenheter från olika 

verksamhetsområden, arbeta fram strategin för att möta de utmaningar våra väl-

färdsverksamheter står inför de kommande åren och decennierna. Detta genom 

att: 

 Samla in viktiga erfarenheter och kunskaper från många olika välfärds-

verksamheter 

 Utbyta erfarenheter om de gemensamma utmaningar som är viktiga i 

välfärdsarbetet 

 Diskutera förslag på gemensamma indikatorer och övergripande mål-

sättningar 

Strategi för hälsa formulerades utifrån det omfattande underlag som togs fram. 

Strategi för hälsa beslutades av SKLs styrelse 15 december 2017. 
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Strategin genomförs i kommu-
ner, landsting och regioner 

Att uppnå de mål som Strategi för hälsa pekar ut är ett vägval. Vi vet att vi be-

höver arbeta tillsammans och över verksamhetsgränserna för att lyckas. Vi har 

stöd i tidigare analyser, forskning och i kommissioners och utredningars slutsat-

ser att det är rätt väg att gå. Vi kan göra beräkningar på de mänskliga och eko-

nomiska förbättringar strategin leder till.   

Vi har ingen tid att förlora. Tillsammans främjar vi hälsa. De tre övergripande 

målen är en god och jämlik hälsa, god kvalitet och ett hållbart och uthålligt re-

sultat. 

 

 

Övergripande mål för Strategi för hälsa 

 

En god och jämlik hälsa. Det gemensamma målet är en god och jämlik hälsa 

för alla. Samtliga verksamheters arbete och konkreta delmål sätts utifrån detta.  
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God kvalitet. Alla välfärdstjänster ska ha god kvalitet. Den avgörs av elever, 

brukare och patienter. God kvalitet uppnås genom att kontinuerligt förbättra, 

förnya och utveckla. Varje dag lite bättre.  

Hållbart och uthålligt. När vi arbetar tillsammans för att nå en god och jämlik 

hälsa och utför välfärdsarbetet med god kvalitet kommer resultatet att bli 

hållbart och uthålligt. Det vill säga att hälsan kommer att förbättras inom alla 

områden och skillnader mellan olika grupper kommer att minska. 

De gemensamma målen och indikatorerna sorteras in under de övergripande 

målen; ”God och jämlik hälsa”, ”God kvalitet” och ”Hållbart och uthålligt”. 
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Tydliga mål visar vägen 

Kommuner, landsting och regioner har gemensamt arbetat fram målen för Stra-

tegi för hälsa. Kraven på målen är högt ställda. Det ska vara möjligt för alla 

kommuner, landsting och regioner att praktiskt använda målen i den egna verk-

samheten. Indikatorerna finns i en nationell databas på kommun-, lands-

tings/region- och nationell nivå. Målen ska: 

 Spegla hälsa och områden där samordnade välfärdstjänster kan förbättra 

hälsa. 

 Kunna brytas ner så de synliggör skillnader i hälsa inom och mellan olika 

kommuner, landsting och regioner och så långt som möjligt uppdelat på kön 

och socioekonomiska faktorer såsom utbildning och bostadsort.  

 Spegla mer än bara det exakta mätetalet, d v s även förutsättningar som 

påverkar resultatet. 

Gemensamma mål och indikatorer till 2022  

Här nedan ser du de gemensamma målen och hur stor förbättringen ska bli fram 

till 2022. Målen är här formulerade i beskrivande termer. Den exakta formule-

ringen som finns i den nationella databasen ser du i bilagan.  

Det är viktigt att komma ihåg att varje mål ska brytas ned och anpassas till din 

kommuns, landstings och regions förutsättningar. 

Mål: God och jämlik hälsa 

Barn och unga 

 Färre små barn ska utsättas för tobaksrök i hemmet. (minska med minst 2 

procentenheter).  

 Färre 3-åriga barn ska ha karies (kariesfrihet ska öka med minst 2 procent-

enheter).  

 Fler elever i årkurs 9 ska vara behöriga till gymnasiet (öka med minst 2 pro-

centenheter).  

Leva livet - hela livet 

 Fler gymnasieelever ska ta examen (öka med minst 3 procentenheter). 

 Fler barn som varit placerade ska som 20-åringar ha avslutat treårigt gym-

nasium (öka med minst 4 procentenheter). 

 Fler nyanlända i arbete eller studier 90 dagar efter etableringsuppdraget 

(öka med minst 7 procentenheter). 

 Minska andelen unga som varken studerar eller arbetar (minska med 2 pro-

centenheter).  
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 Minska andelen som har en stillasittande fritid (minska med minst 

5 procentenheter).  

 Minska antalet äldre som drabbas av fallskador (minska antalet fallskador 

bland individer 80+ år med 10/1000 invånare).  

Mål: God kvalitet  

Elevupplevelser åk 5 - en bättre skolmiljö  

 Fler elever ska känna sig trygga i skolan (öka med minst 2 procentenheter.)  

 Fler elever ska känna att de får hjälp i skolan när de behöver det (öka med 

minst 2 procentenheter). 

 Fler elever ska känna att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att 

lära sig mer (öka med minst 2 procentenheter).  

Brukarupplevelser inom omsorgen ska bli mer positiv 

 Fler brukare i hemtjänsten och äldreomsorgen ska ha en positiv upplevelse 

kring bemötande, förtroende och trygghet (öka med minst 3 procent-

enheter).  

 Fler brukare i individ- och familjeomsorgen ska uppleva en förbättrad situa-

tion efter kontakt med Socialtjänsten (öka med minst 2 procentenheter).  

 Fler brukare inom funktionshinderområdet ska uppleva att de får bestämma 

om saker som är viktiga för dem i sin dagliga verksamhet (öka med 2 pro-

centenheter). 

Patientupplevelser inom primärvård - ökad kvalitet 

 Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser kontinuitet och koordi-

nering (öka med minst 2 procentenheter).  

 Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser respekt och bemötande 

(öka med minst 2 procentenheter).  

 Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser emotionellt stöd; att per-

sonalen/behandlaren var aktiv och lyhörd, tillgänglig och stödjande (öka 

med minst 2 procentenheter). 

Mål: Hållbart och uthålligt 

 Medellivslängden ska öka över tid, skillnader mellan olika grupper ska 

minska. 

 Färre barn och unga ska leva i ekonomiskt utsatta hushåll (minska med 

minst 2 procentenheter). 

 Fler personer i åldrarna 16-84 år ska uppge att de upplever en god hälsa 

(öka med minst 3 procentenheter).  

 Fler personer i åldrarna 16-84 år ska uppge att de litar på andra människor 

(öka med minst 2 procentenheter).  
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Många kommuner, landsting 
och regioner har redan börjat 

SKLs medlemmar har kommit olika långt i arbetet med att samverka mellan 

olika välfärdsområden för att förebygga ohälsa. En del kommuner, landsting 

och regioner arbetar redan med bred samverkan och mot gemensamma mål. 

Andra har en stor kunskap i de enskilda verksamheterna men behöver utveckla 

ledning- och styrning. Ytterligare andra har just kommit igång. SKL är beredd 

att stödja medlemmarna i arbetet att genomföra Strategi för hälsa. 

Vi vet att vi står inför stora utmaningar. Och vi vet hur vi ska möta dem. Allt 

börjar med en gemensam målbild; att fler barn ska få en lyckad skolgång, att 

fler ska slippa kroniska sjukdomar, att färre äldre ska skadas av fallolyckor. Vi 

kan förbättra hälsan för 100 000-tals människor när vi arbetar tillsammans. 

Givetvis innebär det utmaningar att samordna verksamheter som ibland ligger 

långt ifrån varandra vad gäller systemutveckling, arbetsmetoder, kompetenser 

och erfarenheter. Men det är likafullt nödvändigt. Att inte samordna är inte ett 

alternativ. Fler ser mer än en. Fler kan mer än en. Tillsammans - varje dag lite 

bättre. 

Strategi för hälsa innebär en fantastisk möjlighet för våra viktigaste välfärds-

aktörer att gemensamt bidra till ökad hälsa och minskad ohälsa. Oavsett hur 

långt din kommun, landsting eller region har kommit så innebär målen i Strategi 

för hälsa en start för det fortsatta praktiska arbetet. Nu är tid att fatta beslutet om 

gemensamma mål för våra viktigaste välfärdsområden.  

Styrgruppen för Strategi för hälsa 

Anders Henriksson (S), 1.e vice ordförande SKL, ordförande 

Sjukvårdsdelegationen 

Dag Larsson (S) 

Mats Eriksson (M) 

Christer Jonsson (C) 

Beredningen för utbildning 

Karin Pleijel (MP) 

Beredningen för primärvård och äldreomsorg 

Eva Olofsson (V) 

Maria Rydén (M) 

Gudrun Brunegård (KD) 

Beredningen för digitalisering 

Nina Lagh (M) 
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Beredningen för socialpolitik och individomsorg 

Marlene Burwick (S) 

Jörgen Berglund (M) 

Programberedningen för barns och ungas hälsa 

Hans Leghammar (MP) 

Johanna Sjö (M) 

Anna Ågerfalk (L) 

Programberedningen för styrning av offentlig finansierad verksamhet 

Daniel Bernmar (V) 

Uppdragsägare 

Hans Karlsson, avdelningschef SKL 
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Bilaga 1: Vi bygger vidare på den grund som är lagd 

Det pågår många arbeten för att främja hälsan och förebygga ohälsa. Strategi för 

hälsa med utvalda välfärdsområden och gemensamma och mätbara mål bygger 

vidare på befintliga lagar, kommissioner, strategier och rapporter. Tillsammans 

utgör dessa en stabil grund att bygga vidare på och underlättar kommuners, 

landstings och regioners implementation av strategin: 

Ur Barnkonventionen: 

”Alla barn har samma rättigheter och lika värde 

Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 

Alla barn har rätt till liv och utveckling 

Alla barn har rätt att utrycka sin mening och få den respekterad” 

Ur skollagen:   

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och ele-

ver ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strä-

van ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen.” 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveck-

ling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande de-

mokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” 

Ur Socialtjänstlagen:  

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, ak-

tiva deltagande i samhällslivet”. 

Ur hälso- och sjukvårdslagen:  

”Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård 

uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska /…/ ”tillgodose patientens behov av 

trygghet, kontinuitet och säkerhet” /…/ ”bygga på respekt för patientens själv-

bestämmande och integritet” /…/ ”främja goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen”. 

Kommissionen för jämlik hälsa: 

”Kommissionen framhåller betydelsen av mer jämlika uppväxtvillkor, kun-

skaper, arbete och försörjning och att arbeta med levnadsvanor och en mer jäm-

lik hälso- och sjukvård för att nå en jämlik hälsa.” 
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”Mer fokus måste läggas på de konkreta resultaten för medborgarna som t ex 

elev, patient och brukare, inte minst vad gäller likvärdighet i insatser och jäm-

likhet i resultat, och medborgarna bör ses som medskapare i utformandet av 

offentliga tjänster.” 

Agenda 2030: 

”Delegationen har identifierat styrning och ledning som en av de största utma-

ningarna för att kunna uppnå agendans mål.” 

”Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors väl-

befinnande i alla åldrar.” 

Regeringens ANDT-strategi 2016-2020 

”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala 

skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.” 

SKL:s programberedning för barn och ungas hälsa: 

”Ett helhetsperspektiv på barn och ungas hälsa kräver tvärsektoriella politiska 

arenor.” 

Huvudmännens expertråd för skolutveckling: 

”Expertrådet vill särskilt lyfta fram följande dimensioner av ledarskapet i sko-

lan: vikten av en väl fungerande styr- och utvecklingskedja, ledare med fokus 

på elevernas resultat samt betydelsen av att rektorer och fo ̈rskolechefer får 

ökade förutsättningar att utveckla sitt ledarskap med både ansvar och befogen-

heter.”  

Överenskommelse om psykisk hälsa och Uppdrag psykisk hälsa: 

”Målsättningen är att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva 

insatser av god kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser, 

som medicinsk behandling och sociala insatser.” 
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Bilaga 2: Formuleringar i nationella databasen Kolada 
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Strategi för hälsa 

Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter; skola, so-

cialtjänst, vård- och omsorg, hälso- och sjukvård ska styras och samordnas för 

att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma 

mål, oavsett verksamhet. För att genomföra strategin krävs beslut i den högsta 

politiska ledningen i kommuner, landsting och regioner. Din personliga insats 

som beslutsfattare och ledare är avgörande för genomförande av Strategi för 

hälsa. 

Strategi för hälsa innebär att vi kraftsamlar för att alla ska kunna leva ett aktivt 

och självständigt liv. För detta krävs att vi tillsammans blir ännu bättre på att 

främja hälsa och förebygga ohälsa, utveckla arbetsmetoder, sätta konkreta mål, 

mäta och följa upp resultaten. 

 

Upplysningar om innehållet 
Anne, Bylund, projektledare, anne.bylund@skl.se 
Ulrika Forsberg, kommunikatör ulrika.forsberg@skl.se 
 
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2017 
Beställningsnummer: 5461 
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 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Folkhälsonämnden 2018-02-14 
 

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen  

Ank 2018-02-27 

Dnr KS 46-2018/1 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

FHN § 9 FHN 2018.0051 
 

Strategi för hälsa 
 

 

Sammanfattning 
Folkhälsonämnden ser att Strategi för Hälsa, helt stödjer de pågående 

processerna kring god, jämlik och jämställd hälsa som finns i Karlskoga och 

Degerfors. Den regionala överenskommelsen om samverkan för god, jämlik 

och jämställd hälsa i Örebro län 2018 – 2023 stämmer överens med strategins 

intentioner. Att använda Strategi för hälsa i det fortsatta arbetet är enbart en 

positiv hjälp på vägen i det lokala arbetet. 

SKL menar att en personlig insats som beslutsfattare och ledare är avgörande 

för genomförande av Strategi för hälsa. För att genomföra strategin krävs beslut 

i den högsta politiska ledningen i kommuner, landsting och regioner.  

 

Det gör att folkhälsonämnden som ansvarig nämnd för god, jämlik och 

jämställd hälsa i båda kommunerna, ställer sig bakom intentionerna i SKLs 

Strategi för Hälsa 2018. Folkhälsonämnden skickar Strategi för Hälsa, vidare 

till kommunstyrelserna och kommunfullmäktige i båda kommunerna så att den 

högsta politiska ledningen ska kunna ställa sig bakom intentionerna i Strategi 

för Hälsa.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2018 

SKL Strategi för Hälsa 2018 

 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 
1. Folkhälsonämnden ställer sig bakom intentionerna i Strategi för Hälsa i 

enlighet med folkhälsoöverenskommelse och nämndens uppdrag och 

arbete. 

 

2. Folkhälsonämnden föreslår att komunstyrelserna och kommunfullmäktige i 

båda kommunerna ställer sig bakom intentionerna i Strategi för Hälsa i 

enlighet med folkhälsoöverenskommelse och nämndens uppdrag och 

arbete. 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden ställde sig bakom intentionerna i Strategi för Hälsa i 

enlighet med folkhälsoöverenskommelse och nämndens uppdrag och 

arbete. 

 

2. Folkhälsonämnden föreslog komunstyrelserna och kommunfullmäktige i 

båda kommunerna att ställa sig bakom intentionerna i Strategi för Hälsa i 
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§ 83 Dnr 00062-2018  

Degerfors kommuns jämställdhets- och 
jämlikhetsplan 2018-2020 (aktiva åtgärder) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Degerfors kommuns jämställdhets- och jämlikhetsplan 2018-2020 antas.  

Sammanfattning av ärendet 
Från och med den första januari 2017 finns det i diskrimineringslagen ett krav 
på oss som arbetsgivare att analysera risker för diskriminering, skriftligen 
dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och eliminera 
riskerna och att följa upp åtgärderna. Det finns även krav på årlig 
lönekartläggning och skriftliga, välkända handlingsplaner vid sexuella 
trakasserier och diskriminering. 

En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar har tagit fram 
förslaget på planen. Kommunledningsgruppen har diskuterat förslaget. 

Planen är en del av kommunens arbete med att konkretisera mångfaldspolicyn 
och att koppla en handlingsplan till den nyligen antagna CEMR-deklarationen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 56/2018-03-26 

Degerfors kommunsjämställdhets- och jämlikhetsplan 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-19 
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Degerfors kommuns jämställdhets- och 
jämlikhetsplan 2018-2020  

Förslag till beslut 
Degerfors kommuns jämställdhets- och jämlikhetsplan 2018-2020 antas.   

Sammanfattning av ärendet 
Från och med den första januari 2017 finns det i diskrimineringslagen ett krav 
på oss som arbetsgivare att analysera risker för diskriminering, skriftligen 
dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och eliminera 
riskerna och att följa upp åtgärderna. Det finns även krav på årlig 
lönekartläggning och skriftliga, välkända handlingsplaner vid sexuella 
trakasserier och diskriminering. 

En arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar har tagit fram 
förslaget på planen. Kommunledningsgruppen har diskuterat förslaget. 

Planen är en del av kommunens arbete med att konkretisera mångfaldspolicyn 
och att koppla en handlingsplan till den nyligen antagna CEMR-deklarationen.   

Beslutsunderlag 
Degerfors kommunsjämställdhets- och jämlikhetsplan 
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1 Inledning 

Från och med den första januari 2017 finns det i diskrimineringslagen ett krav 

på oss som arbetsgivare att analysera risker för diskriminering, skriftligen 

dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och eliminera 

riskerna och att följa upp åtgärderna. Det finns även krav på årlig 

lönekartläggning och skriftliga, välkända handlingsplaner vid sexuella 

trakasserier och diskriminering. 

Genom att göra analyser och medvetandegöra sig och sin organisation om olika 

föreställningar och hur de begränsar oss skapas förutsättningarna för att aktivt 

arbeta mot begränsande normer. Då får alla större makt att själva forma sina liv 

och delta i samhällsutformningen. 

Degerfors kommun ska vara en lättbodd kommun med goda och hållbara 

livsvillkor. Det innebär bland annat att våra medarbetare ska trivas på jobbet. 

Degerfors kommun ska präglas av en öppen och bejakande kultur där alla blir 

likvärdigt bemötta oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnicitet, religion, politisk åskådning, funktionsvariation eller sexuell läggning. 

De flesta av oss säger sig nog vara för jämställdhet och jämlikhet. Att alla ska ha 

samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet eller ålder är något de 

flesta håller med om. Men ändå är det inte jämställt eller jämlikt. Vi skapar 

ojämställdhet och ojämlikhet trots att vi säger oss vilja något annat. 

När det gäller jämställdheten är det ett genusperspektiv som hjälper oss förstå 

ojämställdheten. Genus handlar om att kön delvis är något vi lär oss, att det är 

en social konstruktion. Det betyder att vi lär oss vad män och kvinnor är och 

ska vara. Till de två grupperna kopplas olika egenskaper och förmågor. Utifrån 

dessa föreställningar bemöts vi olika och får därför olika erfarenheter. Genus 

handlar också om att det finns en hierarki där det män gör eller det som 

förväntas vara manligt värderas högre än det som kopplas ihop med kvinnlighet 

och det kvinnor förväntas göra. 

Vi människor blir emellertid inte bara grupperade utifrån kön. Även andra 

faktorer bidrar så som ålder, etnicitet eller sexuell läggning. Förväntningarna 

och föreställningarna om dessa kategorier är också något vi skapar. Vem 

uppfattas som ung eller gammal? Normer och hierarkier bygger även på dessa 

kategoriseringar.  

Sammantaget leder det till att bland annat de med hög funktionsförmåga, 

heterosexuella och män som uppfattas som svenska har bättre villkor än den 

som är funktionsvarierad, homosexuell, kvinna eller uppfattas ha annan etnisk 

tillhörighet. När två eller flera föreställningar och kategoriseringar är 

sammankopplade krävs analyser av hur flera maktstrukturer samverkar.   

Det här dokumentet fokuserar på Degerfors kommun som arbetsgivare. I 

kommunens Mångfaldspolicy finns beslutat att respektive nämnd ska arbeta in 

insatser i sina verksamhetsplaner utifrån ett verksamhetsperspektiv.  
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 Krav på arbetsgivaren 
Degerfors kommun ska, som arbetsgivare, genomföra ett arbete inom följande 

fem områden: 

1.  Arbetsförhållanden 

2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 

3. Rekrytering och befordran 

4. Utbildning och övrig kompetensutveckling 

5. Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap 

1.1.1 Undersöka risker 

Arbetsgivaren ska i första steget undersöka risker för diskriminering eller 

repressalier eller andra hinder för arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter. 

Både reella, fysiska hinder ska undersökas likväl som normer, attityder eller 

strukturer.  

Undersökningen ska ske på en övergripande nivå. Det handlar bland annat om 

hur riktlinjer och policydokument är formulerade eller lokaler utformade.  

1.1.2 Analysera orsaker 

När undersökningen är gjord ska en analys av orsakerna till de upptäckta 

riskerna göras. Varför ser det ut som det gör?  

1.1.3 Genomföra åtgärder 

Arbetsgivaren ska sedan genomföra förebyggande och främjande åtgärder, som 

skäligen kan krävas, för att i möjligaste mån undanröja riskerna för 

diskriminering.  

1.1.4 Följa upp och utvärdera 

När åtgärderna är vidtagna är det dags att följa upp och utvärdera om riskerna 

har eliminerats. Erfarenheterna ska sedan ligga till grund för nästa analys. 

 

Undersöka

Analysera

Åtgärda

Följa upp 
och 

utvärdera
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 Övriga krav 

1.2.1 Främja jämn könsfördelning 

Degerfors kommun har en skyldighet att främja en jämn könsfördelning i skilda 

typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande 

positioner.  

1.2.2 Riktlinjer och rutiner mot trakasserier 

Degerfors kommun har riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att 

förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Dessa behöver 

uppdateras och göras kända. 

1.2.3 Lönekartläggning 

Degerfors kommun ska göra en lönekartläggning varje år. Det är viktigt att 

lönekartläggningen används för att åtgärda omotiverade löneskillnader. 

Lönekartläggningen ska inte blandas ihop med den årliga löneöversynen. 

Lönekartläggningen behöver harmoniseras med den ordinarie budgetprocessen.  

 Utvecklingsområden  

1.3.1 Statistik i system 

Statistik ska alltid där det är möjligt delas upp och redovisas på kön.  

Det går i dagsläget inte att få fram alla former av statistik som skulle behövas 

för att göra en fullödig analys av arbetsförhållandena från personalsystemet. 

Uttag av VAB och föräldraledighet är inrapporterade på olika sätt. Detta är ett 

utvecklingsområde som kan lösas dels genom att organisationen bestämmer sig 

för hur uppgifter rapporteras in och fortbildar sig inom det området. Det är 

också en fråga för systemförvaltare och systemägare av personalsystemet. Vissa 

uppgifter går att mäta bättre om fler moduler köps till. Slutligen blir det en 

kostnadsfråga; ska systemet uppdateras eller bytas ut? Eller ska inte mer 

resurser läggas ner? 

1.3.2 Medarbetarenkäten 

Medarbetarenkäten genomförs i nuläget vartannat år. Undersökningen 2016 var 

första gången som frågor om diskriminering, trakasserier, jämställdhet och 

mångfald fanns med. Det går att utveckla ännu mer. 

Resultatet av medarbetarundersökningen behöver också delas upp utifrån kön 

och alltid presenteras så i alla sammanhang där det är statistiskt möjligt.  

1.3.3 Nämndernas arbete 

Samtliga nämnder ska utarbeta nämndspecifika målsättningar för jämställdhets- 

och jämlikhetsarbetet. De ska utgå från denna plan, strategisk inriktning och 

mångfaldspolicyn. En kommungemensam mall för uppföljning och 

återrapportering ska arbetas fram av kommunstyrelseförvaltningen under 2018.  
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2 Arbetsförhållanden 

Degerfors kommun ska säkerställa att arbetsförhållandena inte är 

diskriminerande. Det omfattar både organisatoriska och sociala 

arbetsförhållanden utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder. Degerfors 

kommun ska säkerställa så att inte någon missgynnas av arbetsklimatet eller 

anställningsformerna, till exempel på grund av sin religion, ålder, sexuella 

läggning eller funktionsnedsättning. 

Hur öppet är klimatet på arbetsplatsen, hur är jargongen och vilka är de 

rådande attityderna? Kommer stereotypa könsroller, normer och föreställningar 

till uttryck på ett sätt som kan leda till diskriminering? Är utformningen av 

kontorsmöbler, verktyg och tekniska hjälpmedel anpassade efter olika behov? 

 Nuläge 
Kommunens verksamhet domineras av kvinnor (84 %). Kvinnorna arbetar 

främst inom kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden medan 

männen främst arbetar inom servicenämnden. Det är en hög andel kvinnliga 

chefer i första linjen, men högre upp i hierarkin så blir andelen män fler. Många 

kvinnor arbetar dessutom deltid (framförallt inom socialnämnden).  

Vissa arbetsplatser är etniskt homogena och speglar i liten grad det omgivande 

samhället. Kunskapen om hur individer med funktionsvariationer (främst 

psykiska) upplever Degerfors kommun som arbetsgivare är begränsad.  

Sjukfrånvaron för kvinnor i Degerfors kommun är högre än för männen. 

Sjukfrånvaron ökar också ju äldre medarbetarna är.  

Antal medarbetare per chef varierar inom organisationen. Cheferna har därför 

olika förutsättningar för sitt ledarskap. Vissa chefer ansvarar för två 

medarbetare medan vissa har uppåt 40 stycken. Vissa chefer har biträdande 

chefer som avlastar. Det ger medarbetarna olika möjlighet till dialog med 

närmaste chefsfunktion om hur de har det på arbetsplatsen.  

 Åtgärder  

 För att öka kunskapen och medvetenheten om att informella hinder 

och villkor kan ge medarbetare olika tillgång till makt och inflytande på 

arbetsplatsen ska riktlinjer och rutiner dokumenteras och 

kommuniceras ut.  

 En ledar- och medarbetarpolicy ska tas fram för att beskriva rättigheter 

och skyldigheter som gäller för alla anställda i organisationen.  

 Systematisk undersökning av risker för diskriminering sker genom att 

alla arbetsplatser diskuterar risker för diskriminering och föreslår 

åtgärder på APT:er.  

Aktivitet Ansvarig 

Heltidsprojekt inom socialförvaltningen planeras och 
påbörjas 

Kommunchef 

Verksamhetsanpassade utbildningsinsatser planeras in i 
verksamhetsplaner 

Respektive 
förvaltningschef 

Ledar- och medarbetarpolicy tas fram Personalchef 
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Alla verksamheter analyserar risker för diskriminering 

 Mallen för APT-dagordning uppdateras 

Kommunsekreterare 

3 Löner och förmåner 

Degerfors kommun som arbetsgivare, är skyldig att ”upptäcka, åtgärda och 

förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor 

och män.” 

Enligt det personalstrategiska programmet ska lönepolitiken ge kommunen 

möjlighet att behålla och utveckla nuvarande medarbetare samt att vid behov 

rekrytera nya medarbetare. Lönepolitiken ska stimulera befintliga och nya 

medarbetare till arbetsmotivation och engagemang och därmed bidra till att 

kommunens mål uppnås och till förbättringar av kommunens verksamhet. 

En välkänd och tydlig struktur för lönesättning och förmåner är en 

förutsättning för att osakliga lönesättningar och förmåner ska kunna 

identifieras. En organisation där chefer och medarbetare vet vad som förväntas 

av dem och vad de har rätt att få är en attraktiv arbetsplats där risken för 

diskriminering är mindre. När regler, skyldigheter och rättigheter är likvärdiga 

för alla i hela kommunkoncernen minskar risken för godtycklighet och i 

förlängningen diskriminering. 

 Nuläge 
Den lönepolicy som finns för Degerfors kommun är i behov av uppdatering. 

Det saknas också verksamhetsspecifika lönekriterier för vissa av 

verksamheterna. Under 2017 har arbetet med lönekartläggning påbörjats. 

Resultatet av den ska analyseras under 2018 samtidigt som en ny 

lönekartläggning ska genomföras. I samband med nästa lönekartläggning kan 

arbetsvärderingen behöva omarbetas.  

Det är olika förmåner beroende på vilken arbetsplats som en är anställd vid. 

T.ex. så har bolagen friskvårdsförmåner, tjänstebilar och delar av restiden till 

arbetet får räknas som arbetstid. På serviceförvaltningen finns det ett gym i 

anslutning till arbetsplatsen.  

 Åtgärder  

 Kommunens strategiska lönepolitik behöver utvecklas. Lönepolicyn 

behöver revideras och även de kommunövergripande lönekriterierna. 

 En kartläggning över vilka personalförmåner som finns behöver göras. 

Om det framkommer att personalförmåner inte gäller för alla och direkt 

eller indirekt är omöjliga för samtliga medarbetare att nyttja ska det 

särskilt motiveras varför de förmånerna ska kvarstå samt vilka 

alternativa förmåner som finns för de grupper som exkluderats.  

 Hitta fungerande modeller för ökad lönespridning. Arbetet med lokala 

lönekriterier behöver samordnas och påskyndas. Arbetet ska leda till en 

individuell och differentierad lön där medarbetarna känner att de kan 

påverka sin löneutveckling över hela yrkeslivet. 
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Aktivitet Ansvarig 

Säkerställa att lönekriterier tas fram för samtliga verksamheter 
och utveckla befintliga 

Respektive chef 

Lönekartläggning genomförs, analyseras och handlingsplan 
arbetas fram  

Personalchef 
Respektive chef 

Befintliga personalförmåner kartläggs och analyseras utifrån 
jämställdhet och jämlikhet 

Personalchef 

Ett förslag om likvärdiga friskvårdsförmåner för 
kommunkoncernen arbetas fram 

Personalchef 

Utarbeta flera olika personalförmåner som alla medarbetare 
kan ta del av 

Personalchef 
Kommunchef 

4 Rekrytering, befordran och kompetensutveckling 

 Nuläge 
Av Degerfors kommuns anställda är 84 % kvinnor. Det är också en tydlig, 

traditionell könsuppdelad kommun där flest kvinnor jobbar inom 

socialförvaltningens och kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet och 

den största andelen män återfinns inom serviceförvaltningen och på högre 

chefspositioner. 

Kompetensutvecklingsplaner ska finnas för alla medarbetare. Förvaltningarna 

arbetar idag olika systematiskt med att kompetensutveckla och 

kompetenskartlägga personalen.  

För att klara framtida personalförsörjning inom välfärdssektorn så behöver 

kommunen arbeta systematiskt med rekrytering. 

 Åtgärder  
För att skapa en arbetsplats som präglas av mångfald och tolerans behöver 

Degerfors kommun upprätta och uppdatera rutiner samt säkerställa att dessa är 

välkända och följs. För att öka mångfalden på arbetsplatsen är det viktigt att 

möjliggöra för fler att känna att det är naturligt att söka sig till Degerfors 

kommun.  

 Marknadsför och nyansera bilden av jobben i välfärden. Spegla 

mångfald hos medarbetare och visa på bredden av yrkenas innehåll i till 

exempel platsannonser, under mässor, på hemsidan och övriga 

informationstillfällen. 

 Tjänster annonseras ut och utformas med ett inkluderande bild- och 

textspråk 

 Utred hur karriärvägarna ser ut för kvinnor respektive män inom olika 

yrken. 

 Utveckla karriärvägarna för att skapa en bättre kvalitet i 

verksamheterna. 

 Höj medvetenheten och kunskapen om hur normer kan begränsa 

medarbetarnas yrkesutövande. 
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 Säkerställ ett förhållningssätt där kompetens och ledaregenskaper ges 

utrymme och inte bara erfarenhet. 

 Uppmuntra och för fram kvinnor som skulle passa som ledare att söka 

chefstjänster. 

Aktivitet Ansvarig 

En rekryteringsstrategi ska tas fram Personalchef 

Kompetensutvecklingsplaner upprättas och följs upp Respektive chef 

Kompetenskartläggning av samtliga medarbetare Kommunchef 
Respektive chef 

5 Föräldraskap 

Kvinnor i Degerfors kommun är i större utsträckning än män frånvarande från 

arbetet för vård av barn eller föräldraledighet. Formellt är det samma rättigheter 

och skyldigheter för uttagande av föräldraledighet för samtliga anställda. Det 

innebär att det ojämställda uttaget av föräldraledighet och frånvaron för VAB är 

en attityd- och värderingsfråga.  

Att kvinnor stannar hemma mer än män får ekonomiska konsekvenser både för 

de enskilda men även för kommunen som är en kvinnodominerad arbetsplats. 

 Åtgärder 
Målsättningen är att samtliga anställda som önskar känner att det är möjligt att 

kombinera föräldraskap med sin anställning. Arbetet på arbetsplatsen måste 

möjliggöra att en medarbetare som är föräldraledig eller hemma med vård av 

barn inte känner skuld över att inte vara på plats och bidra. Det är viktigt att 

kollegor har en tillåtande attityd till denna form av frånvaro. Vid långvarig 

föräldraledighet är det viktigt att den anställde får fortlöpande information om 

aktiviteter på arbetsplatsen.  

Det är viktigt att tänka på hur vi pratar om föräldraskap och inte förutsätter att 

alla föräldraskap består av en man och en kvinna där kvinnan förväntas ta 

huvudansvaret för föräldrarollen. 

Den verksamhet som bedrivs och planeras i kommunen ska möjliggöra 

föräldraskap i kombination med arbete och på intet sätt verka begränsande. Det 

är därför viktigt att som ansvarig för verksamheten tänka på att inte förlägga 

aktiviteter till tider som försvårar för de som är föräldrar. Exempelvis är möten 

tidigt/sent något som kan försvåra för den anställde att hämta/lämna barn på 

förskola/skola/fritidshem.  

 Åtgärder 

 Tydliggör att organisationen värderar att medarbetare vill vara 

närvarande för sina barn samt att föräldraskap och medarbetarskap kan 

kombineras. 

 Uppmuntra att både kvinnor och män utnyttjar föräldraförsäkringen. 

 Medvetandegör konsekvenserna av ett ojämställt uttag av 

föräldraförsäkring och VAB för bland annat livslön och pensioner. 
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Aktivitet Ansvarig 

Personalsystemet kan generera statistik för 
föräldraledighet och VAB utifrån kön och förvaltning 

Personalavdelningen 

Verksamheten organiseras så att det inte helt stannar av 
när en person är frånvarande för föräldraledighet eller VAB 

Samtliga chefer 

På APT:er diskuteras ett förändrat, modernt föräldraskap 
utifrån riskanalys 

Samtliga chefer 
Kommunsekreterare 

6 Diskriminering och trakasserier 

Det finns idag policy och handlingsplan för sexuella trakasserier och 

diskriminering. I medarbetarundersökningen 2016 framkom att arbetstagare i 

Degerfors kommun har blivit utsatta. Men enligt resultatet av undersökningen 

så är arbetstagare som upplevt sig trakasserade eller diskriminerade inte nöjda 

med arbetsgivarens hantering av frågan. Hälften av de som upplevt sig 

diskriminerade har heller inte talat om det för ansvarig chef eller skyddsombud.  

Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att 

förhindra trakasserier, sexuella trakasserier. Arbetsgivaren ska följa upp 

och utvärdera de riktlinjer och rutiner. 

 Mål 

Målet är att ingen anställd varken känner sig utsatt för sexuella trakasserier eller 

diskriminering. I de fall sådant ändå inträffar ska alla anställda känna att det är 

naturligt och tryggt att vända sig till ansvarig chef och i de fall det är chefen 

som upplevs som problemet ska det kännas naturligt och tryggt att gå till 

skyddsombud eller chefens överordnade. De åtgärder som vidtas ska upplevas 

som tillräckliga för att en arbetsplats fri från diskriminering och trakasserier ska 

uppnås. 

 Åtgärder 

 Riktlinjer och handlingsplaner behöver uppdateras och bli välkända av 

samtliga medarbetare 

Aktivitet Ansvarig 

Revidering av policy och beredskapsplan mot 
diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella 
trakasserier 

Personalchef 

Förankra handlingsplanerna: 

 Introduktion av nyanställda 

 Chefsintroduktion 

 APT:er 

Kommunchef 
Personalchef 
Kommunsekreterare 

Utbildning om trakasserier och diskriminering Personalchef 
Kommunsekreterare 

7 Uppföljning av denna plan 

Under 2019 ska ansvarig handläggare initiera arbetet med revidering av 

jämställdhetsplanen för den kommande treårsperioden. 

Årligen, i samband med årsredovisningen, följs planen upp. Vid behov kan 

eventuella, smärre ändringar göras under treårsperioden. Det kan exempelvis 

vara nödvändigt om lagstiftning förändras, politisk majoritet med annan 
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ambition väljs i samband med val eller om en uppföljning indikerar att målen 

inte kommer att nås och extra resurser behöver allokeras.  

Det är kommunstyrelsen som ansvarar för att samordna och leda arbetet med 

att verkställa och bereda revidering av planen.  
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§ 84 Dnr 00096-2017  

Allmänhetens tillgång till kommunfullmäktige 
(radiosändning, annonsering m.m.) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Annonsering i Nerikes Allehanda upphör, men annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden i KK/KT kvarstår. 

2. Fullmäktiges sammanträden spelas in för att tillgängliggöras i efterhand 
som poddradio på kommunens hemsida.  

3. Stativ och mikrofon till mobiltelefon köps in så intervjuer med 
fullmäktiges ordförande kan spelas in. 

4. En skärm med dator köps in för att information om bland annat 
fullmäktiges sammanträden ska kunna visas ut mot allmänheten från 
Nämndhuset.  

5. En allmänpolitisk debatt arrangeras på fullmäktiges sammanträde den 
27 augusti 2018. Fullmäktiges presidium beslutar om upplägg och 
genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktiges sammanträden sändes live via Cityradion vid två tillfällen under 
2016. Kostanden för sändningen samt en fil som publicerades på degerfors.se 
efter sammanträdet kostade 8 000 kr/möte, totalt 16 000 kr. Kommunstyrelsen 
fattade sedan beslut om att utvärdera radiosändningen med hjälp av enkät och 
även utreda möjligheterna för att öka allmänhetens tillgänglighet till 
fullmäktiges sammanträden.  

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 114/2017-12-18), i samband med debatt 
om annonsering av fullmäktiges sammanträden i ortstidningar, att ”snarast ta 
fram ett helhetsförslag som syftar till att öka medborgarnas intresse att närvara 
på kommunfullmäktiges sammanträden och/eller följa förhandlingarna på 
annat sätt.”  

Yrkanden 
Birgitta Höijer (C) yrkar att:  

Punkt 1: Annonseringen är kvar även i Nerikes Allehanda eftersom det finns 
prenumeranter i vårt område. 

Punkt 4: En skärm också placeras i Svartå och Åtorp för att informera när det 
är möte eller andra händelser i kommunen. Förslagsvis i Svartå skola och 
Åtorps skola. 
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Beslutsordning 

Ordföranden ställer framförda yrkanden mot arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslagtill 
beslut.  

Omröstning begärs och verkställs, se nedan. 

Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Nej-röst för bifall till Birgitta Höijers (C) yrkande. 

Med 9 ja-röster mot 1 nej-röst och 1 avstår har kommunstyrelsen beslutat 
bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.  

Namn Ja Nej Avstår 

Peter Pedersen (V) X   

Anita Bohlin-Neuman (V) X   

Kim Bäckström (V) X   

Gertowe Thörnros (V) X   

Anneli Mylly (V) X   

Jan Ask (V) X   

Muris Beslagic (S) X   

Örjan Samuelsson (S) X   

Lennart Johansson (S) X   

Carina Sätterman (S)   X 

Birgitta Höijer (C)  X  

Summa 9 1 1 

Reservation 
Birgitta Höijer (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 57/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-02-22 

Kommunstyrelsen § 120/2017-06-07 
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 Kommunfullmäktige 

 

Utvärdering av radiosändning, utredning om att öka 

tillgängligheten för allmänheten till 

kommunfullmäktiges sammanträden samt 

annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

i ortstidningar 

Förslag till beslut 

1. Annonsering i Nerikes Allehanda upphör, men annonsering av 

kommunfullmäktiges sammanträden i KK/KT kvarstår. 

2. Fullmäktiges sammanträden spelas in för att tillgängliggöras i efterhand 

som poddradio på kommunens hemsida.  

3. Stativ och mikrofon till mobiltelefon köps in så intervjuer med 

fullmäktiges ordförande kan spelas in. 

4. En skärm med dator köps in för att information om bland annat 

fullmäktiges sammanträden ska kunna visas ut mot allmänheten från 

Nämndhuset.  

5. En allmänpolitisk debatt arrangeras på fullmäktiges sammanträde den 

27 augusti 2018. Fullmäktiges presidium beslutar om upplägg och 

genomförande.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktiges sammanträden sändes live via Cityradion vid två tillfällen under 

2016. Kostanden för sändningen samt en fil som publicerades på degerfors.se 

efter sammanträdet kostade 8 000 kr/möte, totalt 16 000 kr. Kommunstyrelsen 

fattade sedan beslut om att utvärdera radiosändningen med hjälp av enkät och 

även utreda möjligheterna för att öka allmänhetens tillgänglighet till 

fullmäktiges sammanträden.  

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 114/2017-12-18), i samband med debatt 

om annonsering av fullmäktiges sammanträden i ortstidningar, att ”snarast ta 

fram ett helhetsförslag som syftar till att öka medborgarnas intresse att närvara 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-02-22 
Diarienummer 

KS 00096-2017 
Sida 

2(9) 

 

 

på kommunfullmäktiges sammanträden och/eller följa förhandlingarna på 

annat sätt.” 

Ärendet 

Utvärdering av radiosändning 

Kommunstyrelsen (KS § 129/2017-06-07) gav förvaltningen och fullmäktiges 

presidium i uppdrag att utvärdera de radiosändningar av fullmäktiges 

sammanträden som genomfördes i juni och december 2016.  

En enkät skickades ut till samtliga 51 ledamöter och ersättare under perioden 

2017-10-30 – 2017-11-20. En påminnelse skickades ut 2017-11-16. Totalt 

svarade 21 personer på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 41 %.  

Ingen av de som svarade upplevde att radiosändningen påverkade dem negativt 

utan det upplevdes antingen positivt (19 %) eller att det inte påverkade dem alls 

(81 %). Inga ansåg att radiosändningen var dåligt utan alla respondenter angav 

att det var positivt utifrån aspekterna att det ger fler möjlighet att sätta sig in i 

fullmäktiges frågor och granska politikerna. 

Öka tillgängligheten för allmänheten till kommunfullmäktiges 

sammanträden 

Nuläge 

Fullmäktiges sammanträden marknadsförs för medborgarna med annonser i 

Karlskogatidningen/Karlskoga kuriren och Nerikes Allehanda. Kungörelsen 

anslås på anslagstavlan i Nämndhusets entré och handlingarna finns på 

biblioteket, kansliavdelningen och på kommunens hemsida i filarkivet för 

handlingar och protokoll. Handlingarna finns också tillgängliga i samband med 

sammanträdena.  

När fullmäktiges ordförande/presidium så bestämmer hålls även allmänhetens 

frågestund. Få frågor har ställts av allmänheten de senaste fyra åren.  

Från och med 2018 

Från och med 1 januari 2018 har den nya kommunallagen trätt i kraft. Lagen 

stipulerar att kommunens anslagstavla ska vara digital, särskild från övriga sidor 

och tillgängliga direkt från förstasidan på kommunens hemsida. 

Degerfors kommun har därför beslutat byta ut den analoga anslagstavlan i 

Nämndhusets entré till en skärm där kungörelsen om kommunfullmäktiges 

sammanträden kommer att anslås.  

I den nya kommunallagen medges också kommunfullmäktige att upphöra med 

annonseringen av kommunfullmäktiges sammanträden i ortstidningar. För att 

spara in på en del av kostanden (1 704 kr/sammanträde) så föreslås att 

annonsering Nerikes Allehanda upphör. Annonseringen i Karlskoga Kuriren 

och Karlskoga Tidningen kvarstår. 

Webbsändning 

När det kom till frågan om att filma fullmäktige och visa sändningen på 

kommunens hemsida angav en respondent i enkäten som skickades ut om 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-02-22 
Diarienummer 

KS 00096-2017 
Sida 

3(9) 

 

 

radiosändningen, att det upplevdes dåligt, övriga att det var bra eller neutralt. 

En respondent angav att det skulle påverka hen negativt om fullmäktige 

webbsändes, övriga var neutrala eller positiva till förslaget. 

Fullmäktiges presidium, kommunsekreterare och kommunikatör har träffat en 

konsult som har demonstrerat en programvara för att dels styra talarordning 

och voteringar och dels webbsända fullmäktiges sammanträden. Programvaran 

möjliggjorde för kommunsekreteraren och en i presidiet att sköta sändning och 

talaordning under tiden som mötet pågår. Sändningen blev då taggad efter 

respektive punkt på dagordningen. Efteråt kan en gå in och titta på en specifik 

punkt eller se en specifik ledamots samtliga anföranden. Det gick även att få 

fram statistik på antalet som tittar på sändningen. 

Kostnaden för programvaran bedöms emellertid överstiga nyttan för 

kommunfullmäktige. När det kommer till att producera andra typer av rörliga 

bilder/filmer så är bedömningen att dagens mobiltelefoner i kombination med 

ett stativ och mikrofon är tillräckligt. Det finns också redigeringsprogram med i 

Officepaket. Därmed skulle fullmäktiges sammanträden kunna tillgängliggöras i 

form av en intervju med ordföranden som berättade om några av de ärenden 

som fullmäktige ska/har behandlat.  

Poddradio  

Ett alternativ till att sända fullmäktiges sammanträden live med ljud och bild är 

att istället göra poddradio av sammanträdet. Genom att spela in sammanträdet, 

redigera det efteråt och sedan publicera det på hemsidan så kan medborgare 

som önskar, lyssna på sammanträdet efteråt. Fullmäktige använder mikrofoner 

och ljudupptagning via befintlig högtalaranläggning är möjlig. Fullmäktige 

behöver däremot tänka på att lyssnarna inte ser utan ledamöterna behöver vara 

noggranna med att tilltala varandra med namn, parti och eventuell roll (t.ex. 

Peter Pedersen, vänsterpartiet, kommunstyrelsens ordförande). För 

redigeringen av ljudfilen finns gratisprogram som ska provas och utvärderas 

innan alternativ med kostnader föreslås.  

Övrigt 

Som ytterligare delar i att öka allmänhetens tillgänglighet och medvetenhet om 

sammanträden föreslås även en skärm köpas in och monteras så den är vänd 

mot torget. Där kan information om sammanträden med fullmäktige men även 

annan information om aktuella aktiviteter rulla. 

På hemsidan kommer en ”puff” att skapas med aktuell information om 

fullmäktige.  

Sammanfattningsvis  

Fullmäktiges sammanträden är idag tillgängligt genom: 

 Annonser i NA, KK och KT 

 Handlingar på hemsidan 

 Handlingar på kansliavdelningen, biblioteket och i samband med 

sammanträdet 
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 Kungörelse på anslagstavla på hemsidan och i entrén 

Fullmäktiges sammanträden föreslås bli tillgängliga genom: 

 Annonser i KK och KT 

 Handlingar på hemsidan 

 ”Puff” på hemsidan 

 Handlingar på kansliavdelningen, biblioteket och i samband med 

sammanträdet 

 Kungörelse på anslagstavla på hemsidan och i entrén 

 Informationsskylt i entrén 

 Information på infartsskyltarna (2 rader á 23 tecken en vecka innan 

sammanträdet) 

 Intervju med ordföranden (eller ledamot) om intressantaste punkterna 

 Poddradiosända fullmäktige på hemsidan. 

Dessutom kommer fullmäktige sammanträda i augusti 2018 för en 

allmänpolitisk debatt. Fullmäktiges sammanträde i augusti kommer hållas 27/8 

samtidigt som förtidsröstning pågår. Förhoppningen är att debatten kommer 

bidra med ett ökat intresse från allmänheten för de lokala politiska frågorna. 

Exakta former för debatten kommer fullmäktiges presidium att besluta om.  

Finansiering 

Inför varje fullmäktigesammanträde annonserar Degerfors kommun i tre 

ortstidningar, Nerikes Allehanda, Karlskoga Kuriren och Karlskoga Tidning. 

Annonseringen i NA kostar 1 704 kr/möte. Kommunfullmäktige 

sammanträder minst sex gånger per år och lägger då 10 224 kr på annonsering 

för sex möten. Det finns medel i budgeten för att radiosända fullmäktiges 

sammanträden med 10 000 kr. Dessa medel föreslås finansiera inköp av stativ 

till mobiltelefon, mikrofon, skärm till Nämndhusets entré och eventuellt kablar 

och dator till ljudupptagning av fullmäktiges sammanträden.  

Bedömning 

Genom att poddsända fullmäktiges sammanträden är bedömningen att fler kan 

ta del av mötet än vad annonserna bidrar till att allmänheten närvarar fysiskt på 

mötet. Stativ och mikrofon till mobiltelefoner kan användas av fler 

verksamheter. Arbetsinsatsen från förvaltningen bedöms inte öka avsevärt med 

föreslagna lösningar. I första läget föreslås att gratis/befintlig programvara för 

bild- och ljudredigering används. Om programvaran inte är tillfyllest 

återkommer förvaltningen med förnyat underlag för ytterligare 

ställningstagande. 
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§ 85 Dnr 00278-2017  

Svar på motion: Inför förbud mot organiserat tiggeri i 
den lokala ordningsstadgan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Motionen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 
Peter Andersén (SD) har inkommit med en motion om att förbjuda organiserat 
tiggeri i den lokala ordningsstadgan. 

Rättsläget 

Huruvida ett tiggeri eller anat insamlande av pengar på offentlig plats är 
organiserat eller ej torde inte ingå i kommunernas kompetens att bedöma eller 
utreda. Kommunen har att ta ställning till om passivt insamlande av pengar 
(tiggeri) på offentlig plats ger sådana störningar att den allmänna ordningen inte 
kan upprätthållas.  

Kommun får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs utöver de regler 
som finns i ordningslagen, för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats.  

Kommunens föreskrifter får inte angå förhållanden som är reglerade i 
ordningslagen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan 
författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet.  

Nyligen (23 oktober 2017) har Länsstyrelsen i Skåne beslutat att Vellinge 
kommunfullmäktiges beslut om förbud mot tiggeri ska upphävas eftersom det 
bedöms strida mot grundläggande förutsättningar för kommunens 
förskrivningsrätt, dvs. kommunen får bara beslutar om sådana lokala 
ordningsföreskrifter som verkligen behövs. I Vellinge framgår av ingivna 
handlingar att kommunen fått ta emot klagomål beträffande tiggeri på offentlig 
plats från enskilda kommunmedborgare. Länsstyrelsen bedömde dock själva 
insamlandet av pengar inte orsakat störningar i den allmänna ordningen. 
Föreskriften i den delen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge 
kommun ansågs därmed strida mot grundläggande förutsättningar för 
kommunens förskrivningsrätt.  

Föreskriften ansågs strida mot ordningslagen och upphävdes därför. Vellinge 
kommun har överklagat länsstyrelsens beslut till kammarrätten. Beslutet har 
ännu inte vunnit laga kraft. 

Därvid kvarstår frågan om passiv insamling av pengar (tiggeri) på offentlig plats 
kan förbjudas genom lokala ordningsföreskrifter. 
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Bedömning 

Situationen i Degerfors torde inte skilja sig från övriga landet. 
Kommunstyrelseförvaltningen har inte mottagit några klagomål som kan knytas 
till själva insamlandet av pengar på offentlig plats. Med hänvisning till rättsläget 
bedöms det inte möjligt att införa förbud mot passiv insamling av pengar 
(tiggeri). Motionen bör därför avslås.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 58/2018-03-26 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, 2018-03-12 

Motion från Peter Andersén (SD), 2017-12-18 
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 Kommunfullmäktige 
 

 

Motion, inför förbud mot organiserat tiggeri i den 

lokala ordningsstadgan 

Förslag till beslut 

Motionen avslås. 

Ärendet 

Peter Andersson (SD) har inkommit med en motion om att förbjuda 

organiserat tiggeri i den lokala ordningsstadgan. 

Rättsläget 

Huruvida ett tiggeri eller anat insamlande av pengar på offentlig plats är 

organiserat eller ej torde inte ingå i kommunernas kompetens att bedöma eller 

utreda.  

Kommunen har att ta ställning till om passivt insamlande av pengar (tiggeri) på 

offentlig plats ger sådana störningar att den allmänna ordningen inte kan 

upprätthållas.  

Kommun får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs utöver de regler 
som finns i ordningslagen, för att upprätthålla den allmänna ordningen på 
offentlig plats.  
Kommunens föreskrifter får inte angå förhållanden som är reglerade i 
ordningslagen eller annan författning eller som enligt lagen eller annan 
författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga 
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den 
enskildes frihet.  
 
Offentlig plats enligt ordningslagen avser; 
1. allmänna vägar,  
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som 
allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,  
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, 
om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt  
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 
allmän trafik.  
En kommun får också föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller 
friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana 
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områden, ska jämställas med offentliga platser vid tillämpning av bland annat 
lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för 
allmänheten.  
 
I förarbetena till ordningslagen anför föredragande statsrådet Gun Hellsvik 

bland annat följande (prop. 1992/93:210 sidan 142). ”Jag vill här också betona 

vikten av att kommunerna meddelar endast sådana lokala föreskrifter som 

verkligen behövs. Alltför långtgående föreskrifter som saknar stöd i 

allmänhetens rättsmedvetande leder enligt min mening lätt till att respekten för 

bestämmelserna undergrävs. Det är således angeläget att kommunerna noga 

prövar vilka bestämmelser som behövs liksom bestämmelsernas geografiska 

tillämpningsområde inom kommunen. Det är angeläget att lokala 

ordningsföreskrifter inte ges ett vidare geografiskt tillämpningsområde än 

nödvändigt.” 

En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av 

Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det 

ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. 

Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i 

obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd (3 kap 1 § 

ordningslagen). 

Av förarbetena till ordningslagen framgår inte om begreppet 
”penninginsamling” bara är avsett att omfatta insamlingar till 
hjälporganisationer eller liknande, eller om begreppet ska tolkas mer efter sin 
ordalydelse och då även omfatta t.ex. insamling av pengar för ens egen 
försörjning. Något prejudicerande domstolsavgörande som rör frågan finns 
inte. Länsstyrelsen i Västmanlands län har i beslut den 26 april 2011, dnr 213-
1208-11, upphävt Sala kommuns beslut att införa ett generellt förbud mot 
tiggeri på offentlig och därmed jämställd plats. Länsstyrelsen gjorde i beslutet 
bland annat en jämförelse med insamling i samband med framförande av 
gatumusik då musikanten lägger fram t.ex. klädesplagg där åhörarna kan lägga 
pengar. Södertälje tingsrätt har i dom den 21 februari 2014, mål B 266-14, 
ansett att tre personer som suttit på offentlig plats och samlat pengar i 
mugg/låda, ägnat sig åt penninginsamling. Tingsrätten har, med samma 
jämförelse av uttalandena om framförande av gatumusik i förarbetena som 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, gjort bedömningen att ett passivt insamlande 
av pengar inte torde vara tillståndspliktigt. 
 
Nyligen (23 oktober 2017) har Länsstyrelsen i Skåne beslutat att Vellinge 
kommunfullmäktiges beslut om förbud mot tiggeri ska upphävas eftersom det 
bedöms strida mot grundläggande förutsättningar för kommunens 
föreskrivningsrätt, dvs. kommunen får bara beslutar om sådana lokala 
ordningsföreskrifter som verkligen behövs. I Vellinge framgår av ingivna 
handlingar att kommunen fått ta emot klagomål beträffande tiggeri på offentlig 
plats från enskilda kommunmedborgare. Länsstyrelsen bedömde dock själva 
insamlandet av pengar inte orsakat störningar i den allmänna ordningen. 
Föreskriften i den delen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Vellinge 
kommun ansågs därmed strida mot grundläggande förutsättningar för 

kommunens föreskrivningsrätt.  
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Föreskriften ansågs strida mot ordningslagen och upphävdes därför. Vellinge 
kommun har överklagat länsstyrelsens beslut till kammarrätten. Beslutet har 
ännu inte vunnit laga kraft. 
Därvid kvarstår frågan om passiv insamling av pengar (tiggeri) på offentlig plats 
kan förbjudas genom lokala ordningsföreskrifter. 
 

Bedömning 

Situationen i Degerfors torde inte skilja sig från övriga landet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har inte mottagit några klagomål som kan knytas 

till själva insamlandet av pengar på offentlig plats. 

Med hänvisning till rättsläget bedöms det inte möjligt att införa förbud mot 

passiv insamling av pengar (tiggeri). Motionen bör därför avslås. 
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§ 30 Dnr 00234-2017  

Revisionsrapport: Granskning av hantering av 
riktade statsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar till 
revisorerna och antar det som sitt eget.  

Sammanfattning av ärendet 
På revisorernas uppdrag har PwC granskat hur kommunstyrelsen, kultur- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden arbetar med hanteringen av 
statsbidrag. Revisorerna behandlade revisionsrapporten på sitt sammanträde i 
oktober och revisionsrapporten inkom 2017-11-08. Revisorerna önskar svar 
senast 2018-02-15 innehållande en redogörelse för vilka åtgärder som kommer 
vidtas med anledning av granskningen. 

Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen, 
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll avseende arbetet med riktade statsbidrag och EU-bidrag. 

Av missiv till revisionsrapporten framgår att revisorernas sammanfattande 
bedömning och övergripande svar på revisionsfrågan är att kommunstyrelsen, 
kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden delvis säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med riktade statsbidrag och EU-
bidrag.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2018-01-22 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2018-01-08 

Revisionsrapport, 2017-11-08 

Skickas till 

Revisorerna  
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1. Sammanfattande bedömning  
Utifrån sin riskanalys för år 2017 har de förtroendevalda revisorerna beslutat att ge PwC i 
uppdrag att genomföra en granskning av hur kommunstyrelsen, kultur- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden arbetar med hantering av statsbidrag. Revisionsfrågan som 
granskningen ska besvara är: 

Har kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämn-
den säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med riktade 
statsbidrag och EU-bidrag? 

I granskningen kan vi konstatera att de största riktade statsbidragen som söks är kopp-
lade till kultur- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. För åter-
kommande statsbidrag bedömer vi att nämnderna i stort har etablerade arbetssätt inklu-
derat ansvariga funktioner. När det gäller dokumentation i form av riktlinjer, rutiner och 
ansvar har socialnämnden några rutiner som berör statsbidragen från Migrationsverket. 
Dessa måste dock revideras och i övrigt saknar nämnderna helt dokumenterade riktlinjer 
och rutiner för hanteringen av statsbidragen, vilket är en brist. Uppföljning av hur sökta 
bidrag nyttjas bedömer vi sker men uppföljningen av att bidrag som avser stora summor 
söks och den interna kontrollen kopplat till det, bedömer vi behöver förbättras. 

Vår sammanfattade bedömning och vårt övergripande svar på revisionsfrå-
gan är att kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och social-
nämnden delvis säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med 
riktade statsbidrag och EU-bidrag. 

Vårt svar på revisionsfrågan konkretiseras i de kontrollmål som berörs i granskningen och 
som i sammanfattad form presenteras nedan. 

Kontrollmål 1, Finns det funktioner/tjänstemän som har ansvar för bevaka, analysera 
behov av och söka riktade statsbidrag och EU-stöd? Kontrollmålet är i stort uppfyllt för 
samtliga nämnder. Inom både kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden bedömer vi att det finns funktioner som har ett uttalat ansvar för att be-
vaka möjliga statsbidrag och hantera ansökan m.m. Det är dock bara inom socialförvalt-
ningen som ansvaret delvis finns dokumenterat. 

Kontrollmål 2, Finns det dokumenterade riktlinjer och rutiner som stödjer arbetet med 
att bevaka, analysera behov av och söka riktade statsbidrag och EU-bidrag? Kontroll-
målet är delvis uppfyllt för socialnämnden och ej uppfyllt för kommunstyrelsen och kul-
tur- och utbildningsnämnden. Det är kultur- och utbildningsnämndens och socialnämn-
dens verksamheter som främst berörs av riktade statsbidrag. Vår bedömning är att det i 
stort finns etablerade arbetssätt inom både styrelsen och nämnderna men det är enbart 
inom socialnämnden som det finns någon form av dokumenterade rutiner, även om dessa 
behöver uppdateras. Vi ser bl.a. brister i rutinerna inom socialförvaltningen för när stats-
bidrag från Migrationsverket bokförs, som grund till rättvisande räkenskaper. För att göra 
hanteringen mer ändamålsenlig, säkerställa rättvisande räkenskaper och för att skapa för-
utsättningar för stärkt intern kontroll, måste nämnderna säkerställa att arbetet kopplat 
till de stora riktade statsbidragen och ersättningarna som helhet kartläggs, struktureras, 
systematiseras och att rutiner dokumenteras.  
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Kontrollmål 3, Vem avgör vilka bidrag som ska sökas? Kontrollmålet är i stort uppfyllt 
för samtliga nämnder. Bidrag kopplade till överenskommelser och avtal, ligger inom verk-
ställigheten där respektive ansvarig verksamhetschef ansvarar för att statsbidrag söks. 
När det gäller projekt eller nya statsbidrag, tas beslut i normfallet av förvaltningschef eller 
kommunchef, efter dialog med sin ledningsgrupp. Vi noterar att ingen av nämndernas de-
legeringsordningar anger någon beloppsgräns för chefernas delegation, vilket ses som ett 
förbättringsområde för att stärka tydligheten och den interna kontrollen. 

Kontrollmål 4, Vilka bidrag har respektive nämnd sökt under år 2016? Utifrån ett 
övergripande perspektiv är bedömningen att nämnderna i stort söker möjliga statsbidrag 
och ersättningar samt att viktiga statsbidrag från Migrationsverket återsöks. Gransk-
ningen omfattar inte att i detalj kontrollera att samtliga statsbidrag och kostnader nämn-
derna har rätt att söka, har sökts. Grunden för vår bedömning utgår därför främst i från 
nämndernas redovisningar av sökta statsbidrag och ersättningar samt beskrivna arbets-
sätt/rutiner och i hur stor grad dessa finns dokumenterade.  

Kontrollmål 5, Hur följs ansökningar och användningen av bidragen upp av nämn-
derna? Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Kommunstyrelsen har beslutat att följa upp 
den beslutade fördelningsmodellen avseende schablonbidrag under hösten 2017. I övrigt 
sker ingen specifik uppföljning av återsökningsbara statsbidrag. Det sker heller inte i Kul-
tur- och utbildningsnämnden men nämnden får enligt uppgift viss löpande informat-
ion av förvaltningschef. Inte heller Socialnämnden behandlar redovisning av statsbi-
drag som särskilt ärende men får enligt uppgift information om att ansökningar skett och 
hur statsbidragen nyttjas. Nämnden har fått information om och tagit beslut om anpass-
ningar av verksamheten utifrån det nya ersättningssystemet för ensamkommande barn. 
Ingen av nämnderna har en tydlig ordning för hur statsbidragen ska återrapporteras.  

Utifrån ovanstående bedömningar lämnar vi följande rekommendationer: 
 För att göra hanteringen mer ändamålsenlig, säkerställa rättvisande räkenskaper och 

skapa förutsättningar för stärkt intern kontroll, kring statsbidrag och ersättningar, 
måste nämnderna tillse att arbetet i större utsträckning kartläggs, struktureras, syste-
matiseras och att rutiner dokumenteras. Ansvariga funktioner främst inom social-
nämnden, när det gäller moment kopplat till återsökningsbara statsbidrag, behöver 
tydliggöras. För att säkerställa rättvisande räkenskaper är det viktigt att återsökta bi-
drag bokförs i samband med att ansökningar görs. 

 Då ersättningssystemet för ensamkommande barn ändrades den 1 juli i år är det vik-
tigt att samtliga berörda nämnder; dels ser över konsekvenserna av förändringarna, 
vilket socialnämnden bedöms ha gjort, dels anpassar sitt återsökningsarbete och till-
hörande rutiner till det nya ersättningssystemet. Detta innefattar även eventuellt be-
hov av förändring i den beslutade fördelningsmodellen. 

 För att förtydliga sin delegering bör nämnderna överväga att besluta om beloppsgrän-
ser för delegaterna i sina delegeringsordningar, avseende beslut som rör inköp och 
medfinansieringar av olika slag. 

 Granskningen visar att sökbara och återsökningsbara statsbidrag utgör en signifikant 
del av nämndernas intäkter och att ingen av nämnderna fastställt en tydlig ordning för 
hur återrapporteringen av statsbidragen ska ske. För att skapa bättre förutsättningar 
för god intern kontroll är detta därför ett utvecklingsområde som även bör beaktas i 
nämndernas internkontrollarbete. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Degerfors kommuns verksamhet påverkas i inriktning och prioriteringar av olika former 
av statsbidrag. Statsbidragen är både generella och riktade. Cirka 18 % av kommunernas 
intäkter utgörs av statsbidrag som är både generella och riktade. De generella bidragen ut-
betalas genom den kommunalekonomiska utjämningen och kommunerna kan i stor ut-
sträckning själva välja hur medlen ska användas. De riktade bidragen måste kommunerna 
ofta söka och dessa är endast avsedda för specifika ändamål. De riktade bidragen blir fler 
och det finns runt 40 olika bidrag att söka enbart från Skolverket.  

Genom Sveriges medverkan i EU finns möjligheten för Sveriges kommuner att på olika 
sätt genomföra utvecklingsinsatser med hjälp av medfinansiering från de olika struktur-
fonderna. 

För att kommunen inte ska gå miste om möjligheten att ta del av riktade statsbidrag och 
EU-medel är det viktigt att det finns ansvariga funktioner, riktlinjer och rutiner för att be-
vaka vilka statsbidrag och utlysningar av EU-stöd som går att söka.   

Varje statsbidrag har sitt eget krav på återrapportering eller utvärdering beroende på re-
geringsbeslut eller regleringsbrev. De olika kraven på återrapportering ställer krav på den 
interna redovisningen i kommunen så att intäkter och kostnader kan utgöra underlag för 
uppföljning och intern kontroll. 

Utifrån ovanstående bakgrund och sin riskanalys har de förtroendevalda revisorerna be-
slutat att genomföra en granskning av hur kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur- 
och utbildningsnämnden arbetar med dessa frågor.  

2.2. Syfte, revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att undersöka om det finns ansvariga tjänstemän, system och 
rutiner som i rimlig grad säkerställer att kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämn-
den och socialnämnden bevakar möjligheterna och söker riktade statsbidrag och EU-me-
del som kan underlätta nämndernas utvecklingsarbete och måluppnåelse.  

 Har kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden säker-
ställt tillräcklig intern kontroll avseende arbetet med riktade statsbidrag och EU-bi-
drag? 

Revisionskriterier 

 Tillämpliga lagar och förordningar avseende flyktingverksamhet, Kommunallagen 
(1991:900), Kommunal redovisningslag (1197:614). 

 Nämndernas reglementen och delegationsordningar samt eventuella riktlinjer och 
rutiner. 
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Kontrollmål 

1. Finns det funktioner/tjänstemän som har ansvar för bevaka, analysera behov av 
och söka riktade statsbidrag och EU-stöd?  

2. Finns det dokumenterade riktlinjer och rutiner som stödjer arbetet med att be-
vaka, analysera behov av och söka riktade statsbidrag och EU-bidrag? 

3. Vem avgör vilka bidrag som ska sökas?  

4. Vilka bidrag har respektive nämnd sökt under år 2016? 

5. Hur följs ansökningar och användningen av bidragen upp av nämnderna? 

2.3. Avgränsning och metod 
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och social-
nämnden med fokus på år 2017. Underlag avseende ansökta bidrag inkluderar även år 
2016.  

Granskningen omfattar de riktlinjer och rutiner som finns för att bevaka, analysera behov 
av, söka och följa upp riktade statsbidrag och EU-bidrag. Ändamålsenligheten avseende 
den ekonomiska redovisningen ingår inte i detalj. 

Genomgång av relevanta styrdokument samt ansökningar av bidrag, beslut och eventuell 
återrapportering. Övergripande kontroll sker mot befintliga statsbidrag från olika myn-
digheter, främst Socialstyrelsen, Skolverket och Migrationsverket. Några stickprov tas för 
verifiering av att redovisade ansökningar har skett. Vidare kommer delegationsordning, 
reglemente att kontrolleras för att kartlägga ev. reglering inom området. 

Intervjuer och avstämning sker med; förvaltningschef, rektor för område Parken samt 
ekonom från kultur- och utbildningsförvaltningen. Från kommunstyrelsens förvaltning 
sker intervju med kommunchef kompletterat med några avstämningar med biträdande 
ekonomichef. Från socialförvaltningen intervjuas förvaltningschefen, ekonomiassistent, 
ekonom och flyktingsamordnare. 

Samtliga intervjuade har haft möjlighet att sakgranska och kommentera ett utkast av rap-
porten. 

 

KS 234-2017/2



Riktade statsbidrag och EU-bidrag i Degerfors kommun 
 

Oktober 2017     6 av 15 
Revisorerna i Degerfors kommun 
PwC 

 

3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Finns det funktioner/tjänstemän med ansvar för 
statsbidragen?  

3.1.1. Iakttagelser 
Kommunstyrelsen 
I intervjun framgår att det inte finns någon funktion på kommunledningsnivå som har ett 
formellt ansvar för att bevaka möjliga sökbara statsbidrag. Utgångspunkten är enligt upp-
gift att ansvaret är kopplat till respektive nämnds verksamhetsansvar som specificeras i 
nämndernas reglemente. Utifrån vår kontroll av befintliga riktade statsbidrag jämfört 
med kommunstyrelsens ansvar, innefattar detta statsbidrag som berör; bostäder till äldre 
och ökat bostadsbyggande, energi-, miljö- och klimatinvesteringar. 

Bevakning av statsbidrag anges ske genom inflödet av information från olika myndigheter 
och i de fall informationen rör möjliga statsbidrag, vidarebefordras den till berörd chef.  

När det gäller andra bidrag anges att kommunstyrelseförvaltningen förstärkts med en ut-
vecklingsledare som även stöttar de andra förvaltningarna, (främst socialförvaltningen), i 
deras utvecklingsarbete. I utvecklingsledarens uppdrag ingår bl.a. strategiska frågor rö-
rande kommunens styrmodell och att underlätta kommunens integrationsarbete. Kopplat 
till detta har kommunen sökt och beviljats medel från Tillväxtverket. Projektet bedrivs i 
samarbetet med Degerfors IF och klubbens företagarnätverk. 

Kultur- och utbildningsnämnden 
De intervjuade redogör för att det finns en ansvarsfördelning som dock inte är dokumen-
terad. I stort sett är det respektive verksamhetschef; (rektorer, förskolechefer och kultur-
chef) med stöd av förvaltningsekonom och administrativ chef som bevakar sina områden 
och ansöker om statsbidrag. Förvaltningsekonomen har ett övergripande ansvar för att sä-
kerställa god hantering av statsbidragen från Skolverket.  

Under hösten år 2016 tillsattes en tjänst som ”samordnare för nyanlända”. I tjänsten 
ingick att enligt uppgift att ha bevakning på bidrag utöver de mer vanligt från Skolverket. 
Personen ifråga slutade dock innan sommaren och utifrån ändrade förutsättningar har or-
ganisationen ändrats.  

Det är främst förstelärarna som enligt uppgift ska bevaka möjligheter till att ta del av EU-
medel (projektmedverkan). Hur systematiskt det sker är inte helt klart och det nämns som 
därför ett utvecklingsområde.  

Det finns bidrag som anges vara självklara att söka och andra där viss analys kan behövas. 
Dialog kring statsbidrag anges ske i rektors-/ledningsgruppen. Rektorsgruppen är för-
stärkt med hela ledningen varannan vecka. När det gäller statsbidrag som kan kräva för-
ändring av arbetssätt anges att det är viktigt att en analys av behov och möjligheter till   
genomförande sker och att tänkt utveckling tydligt förankras inom berörd verksamhet. 
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Skoldatateket1 nämns här som ett gott exempel, vilket enligt uppgift möjliggjordes med 
hjälp av statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).    

Socialnämnden 
Liksom inom kultur- och utbildningsförvaltningen anger de intervjuade att varje verksam-
hetschef har ett ansvar att hålla bevakning på eventuella riktade statsbidrag som faller 
inom ramen för deras verksamheter. Detta omfattar då bl.a. ersättningar från Arbetsför-
medlingen, i enlighet med överenskommelse med dem genom t.ex. DUAN2 samt statsbi-
drag från Migrationsverket. Ansvarsfördelningen anges vara uttryckt men inte dokumen-
terad med undantag för några av de återsökningsbara statsbidragen avseende flyktingar 
och nyanlända från Migrationsverket. Här har förvaltningens tidigare flyktingsamordnare 
haft ett tydligt ansvar men i samband med pensionsavgång har ansvaret fördelats. I sam-
band med intervjuerna pågår en informationsöverföring, då återsökningsarbetet kräver 
ingående kunskap i de olika statsbidragen kopplat till flyktingar och nyanlända. 

Bidragen från Migrationsverket berör stora summor, kopplat till kommunens flykting-
mottagande. Det finns enligt uppgift ett samarbete med kultur- och utbildningsförvalt-
ningen, där flyktingsamordnaren stöttat kultur- och utbildningsförvaltningen i återsök-
ningsarbete.  

Bevakning av möjliga EU-bidrag anges som ovan ligga på respektive verksamhetschef 
men även på utvecklingsledaren som delas med kommunstyrelsens förvaltning. Här anges 
att Region Örebro län är en viktig samverkanspartner. Eventuell analys av möjliga stats-
/EU-bidrag sker enligt uppgift inom respektive verksamhet efter dialog i förvaltningsled-
ningen. 

3.1.2. Bedömning 
Kontrollmål 1, Finns det funktioner/tjänstemän som har ansvar för bevaka, analysera 
behov av och söka riktade statsbidrag och EU-stöd? Kontrollmålet är i stort uppfyllt. Vi 
grundar vårt svar i nedanstående bedömningar: 

 Inom både kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
bedömer vi att det finns funktioner som har ett uttalat ansvar för att bevaka och då 
möjlighet finns, ansöka om olika statsbidrag. Det är dock bara inom socialförvalt-
ningen del av detta ansvar finns dokumenterat, vilket visar att det är ett utvecklings-
område. 

 Det är positivt att det tillsatts en utvecklingsledartjänst inom kommunstyrelseförvalt-
ningen, då vi bedömer att det skapar förutsättningar för god samverkan mellan för-
valtningarna avseende nämndernas gemensamma utmaningar. Vi bedömer även att 
det stärker kommunens möjligheter att ta del av externa medel som kan underlätta 
kommunens utvecklingsarbete. 

                                                             
1 Skoldatatek är en kommunövergripande verksamhet med fokus på alternativa lärverktyg och kompensato-
riska hjälpmedel som riktar sig till elever med olika funktionsvariationer. 
2 www.dua.se - Delegationen för unga till arbete verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdoms-

arbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Vi främjar statlig och kommunal samverkan och utveckling av 
nya samverkansformer. Sedan februari 2017 ska Dua även främja fördjupad samverkan om nyanländas eta-
blering på arbetsmarknaden. 
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3.2. Finns riktlinjer och rutiner för arbetet med 
statsbidrag? 

3.2.1. Iakttagelser 
God intern kontroll avseende statsbidrag grundas i tydlighet avseende ansvar för hante-
ringen inom området samt för hur olika moment i ansökningsprocessen ska genomföras. 
Det är därför viktigt att processen och olika viktiga moment i den beskrivs så tydligt som 
möjligt och att återkommande statsbidrag, likt flera av statsbidragen från Migrationsver-
ket, även ingår i dokumenterade rutiner. På detta sätt minskar risken för att kommunen 
missar att söka bidrag kommunen har rätt till eller blir återbetalningsskyldig, samtidigt 
som hanteringen inte blir personberoende. Ansvarig nämnd skapar på detta sätt förutsätt-
ningar för en ändamålsenlig hantering, rättvisande räkenskaper och god intern kontroll.  

I intervjuerna redogörs i stort för etablerade arbetssätt för arbetet med statsbidrag men 
det är bara inom socialnämndens verksamhet som det till viss del tagits fram dokumente-
rade riktlinjer/rutiner eller liknande för hantering av statsbidrag. Socialförvaltningens ru-
tiner omfattar majoriteten av återsökningsbara statsbidrag från Migrationsverket. Bidrag 
kopplat till vård- och omsorgs verksamhet ingår som exempel dock inte och inte heller er-
sättningar från Arbetsförmedlingen kopplat till DUAN.  

I intervjun med tjänstemän från socialförvaltningen redogörs för hur olika steg i återsök-
ningsprocessen3 hanteras, vilket i stort speglar erhållna rutiner. Det framgår dock bl.a. att 
ekonomen inte får information om att en återsökning från Migrationsverket skett vid an-
sökningstillfället. Detta medför att statsbidraget inte bokförs korrekt och är ett exempel 
på en rutin som måste ändras för att nämnden ska kunna säkerställa rättvisande räken-
skaper. I fallet av statsbidrag från Migrationsverket är det extra viktigt då utbetalningar 
kan dröja mer en ett år och det ofta rör sig om relativt mycket pengar. I revisorernas 
granskning av kommunens delårsbokslut för år 2017, konstaterar vi även att fordran på 
Migrationsverket för återsökta kostnader inom vissa verksamheter inte har tagits upp i 
delårsbokslutet.    

Då ersättningsformerna till kommunerna ändras från och med 1 juli 2017, anger de inter-
vjuade att rutinerna håller på att revideras för att anpassas till de nya direktiven4. 

När det gäller arbetet med EU-bidrag finns det heller inget dokumenterat utan bevakning 
sker löpande och som ovan nämnt är information från Region Örebro län viktig i sam-
manhanget. Eventuella ansökningar hanteras i samband med att en ansökan eller medfi-
nansiering aktualiseras.  

                                                             
3 Med återsökningsprocessen avses bl.a. 1, att ha kontroll på vilka personer kommunen ansvarar för och där-
till uppkomna kostnader, 2, Vilka bidrag som finns att söka, 3 att ansökningar sker och registreras på korrekt 
sätt, 4, att statsbidragen bokförs på korrekt sätt 5, att det finns kontroll på genomförda ansökningar och 6, att 
kommunen får statsbidragen och fördelas till rätt verksamheter. 
4 Regeringen beslutade den 9 mars 2017 om nya ersättningsformer för kommunernas mottagande och om-

händertagande av ensamkommande barn och unga. 
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3.2.2. Bedömning 
Kontrollmål 2, Finns det dokumenterade riktlinjer och rutiner som stödjer arbetet med 
att bevaka, analysera behov av och söka riktade statsbidrag och EU-bidrag? Kontroll-
målet är delvis uppfyllt för socialnämnden och ej uppfyllt för kommunstyrelsen och kul-
tur- och utbildningsnämnden. Vi grundar vårt svar i nedanstående bedömningar: 

 Utifrån hur verksamheterna är organiserade i kommunen framgår att det är kultur- 
och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter som främst berörs av 
riktade statsbidrag. Vår bedömning är att det finns etablerade arbetssätt för hantering 
av statsbidrag inom både styrelsen och nämnderna men det är enbart inom social-
nämnden det finns någon form av dokumenterade rutiner. Dessa inkluderar dock inte 
de bokföringsmässiga moment som måste genomföras för att redovisningen ska bli 
rättvisande, vilket är en tydlig brist. 

 För att göra hanteringen mer ändamålsenlig, säkerställa rättvisande räkenskaper och 
för att skapa förutsättningar för stärkt intern kontroll, måste nämnderna tillse att ar-
betet kopplat till de stora riktade statsbidragen och ersättningarna som helhet kart-
läggs, struktureras, systematiseras och att rutiner dokumenteras. Arbetet måste inklu-
dera samtliga moment i sökprocesserna och särskilt när det gäller statsbidrag från Mi-
grationsverket. 

 Då ersättningssystemet för ensamkommande barn ändrades den 1 juli i år är det 
mycket viktigt att nämnderna ser över konsekvenserna av förändringen och anpassar 
sitt återsökningsarbete och tillhörande rutiner till det nya ersättningssystemet.  

3.3. Vem avgör vilka bidrag som ska sökas?  
3.3.1. Iakttagelser 
Inom kommunstyrelseförvaltningen anges att flera statsbidrag grundas i överens-
kommelser eller avtal, där statsbidraget är kopplat till en motprestation från kommunen 
som ansvarig myndighet följer upp som grund till att statsbidrag ska utbetalas. Detta gäl-
ler t.ex. statsbidrag för finskt förvaltningsområde (Länsstyrelsen i Stockholms län) och 
kommunens krishanteringsarbete, (Länsstyrelsen Örebro län åt MSB). Dessa typer av 
statsbidrag ansvarar enligt uppgift respektive ansvarig tjänsteman för att hantera och ses 
som ren verkställighet.  

När det gäller statsbidrag eller EU-bidrag som inte direkt är kopplade till den löpande 
verksamheten, nämns några projekt kommunen är engagerade i. 5 Ansökan och beslut om 
medfinansiering av dessa har enligt uppgift tagits av kommunchef. 

De intervjuade på kultur- och utbildningsförvaltningen anger att det finns många 
olika riktade statsbidrag inom nämndens verksamhetsområde och Skolverket kan löpande 
utannonsera nya. Det är därför viktigt med löpande omvärldsbevakning och analys av 
statsbidragen som grund till att ta ställning om en ansökan ska göras. Diskussion sker 

                                                             
5 Exempel som ges är; 1, projektet "All in!" är ett socialfondsprojekt med Hällefors kommuns som huvudman. 
Det syftar till att hitta nya lösningar och samverkansformer för att öppna upp nya vägar till arbetsmarknaden 
för att i sin tur öka integrationen och minska utanförskapet. 2, I projektet Toppa laget ska det genereras en 
modell och i samverkan med Degerfors IF skapa fler arbetstillfällen i det lokala näringslivet för att få ut ensam-
kommande ungdomar i arbete. Projektet genomförs med stöd från Tillväxtverket. 
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som ovan angetts i rektors/ledningsgrupp om behov och förutsättningar för att ta del av 
statsbidraget men de intervjuade understryker även vikten av analys och förankring med 
de som kan bli berörda av de motprestationer som kan ofta finns kopplade till ett statsbi-
drag. Här berörs enligt uppgift kriterier kring att statsbidragen ska bidra till:  

 projekt som kan ”leva vidare” i ordinarie verksamhet 
 verksamhetsutveckling för bredden 
 ökad måluppnåelse 
 att inte leda till för många olika projekt och betungande administration 

I slutänden är det enligt uppgift förvaltningschef som tar beslut om statsbidrag från Skol-
verket eller andra liknande statsbidrag inom nämndens verksamhetsområde ska sökas. 
När det gäller återsökningsbara statsbidrag från Migrationsverket, anges att dessa vara 
kopplade till respektive berörd verksamhet och där respektive ansvarig tjänsteman ansva-
rar för att löpande återsökningar sker. Detta ses som ren verkställighet även om förvalt-
ningschef skriver under ansökan kopplat till de kostnader nämnden haft. 

I intervjun med tjänstemännen från socialförvaltningen, anges som ovan nämnt att det 
är vissa funktioner som ansvarar för återsökning av statsbidrag från Migrationsverket. 
Övriga statsbidrag/ersättningar bl.a. från Arbetsförmedlingen eller Socialstyrelsen ansva-
rar respektive verksamhetschef för att söka. Detta faller som helhet inom ramen för verk-
ställigheten.  

Nya bidragsmöjligheter eller deltagande i t.ex. socialfondsprojekt diskuteras enligt uppgift 
alltid i ledningsgruppen. Även inom socialförvaltningen sker en analys/dialog, där ett 
grundkriterium för en ansökan/projektmedfinansiering, är att bidraget eller projektet ska 
svara mot tydliga behov som finns inom kommunen. När det gäller projekt ska det också 
finnas en möjlighet till att projektet ska berika verksamheten och stärka måluppnåelsen. I 
de fall som nämns i stycket, fattar förvaltningschef slutligt beslut efter dialog i lednings-
grupp eller om så krävs kommunchef.   

Övrig iakttagelse 
Vid kontroll av styrelsens och nämndernas delegeringsordningar framgår att det inte 
anges några beloppsnivåer avseende olika funktioners/delegaters beslutsrätt, med undan-
tag av ekonomichefs rätt att besluta om besluta om att bevilja eller avslå ansökningar om 
bidrag till föreningar. Kopplat till eventuella beslut om medfinansieringar av projekt men 
även andra beslut som berör kommunens resurser exempelvis inköp, stärks tydligheten, 
tryggheten och därmed grunden för god intern kontroll om delegatens rätt att besluta 
även anges i belopp. Styrelsen och nämnderna bör därför se över vilka områden i delege-
ringsordningen detta kan vara relevant och ange beloppsgränser för delegaternas besluts-
rätt.  

3.3.2. Bedömning 
Kontrollmål 3, Vem avgör vilka bidrag som ska sökas? Kontrollmålet är i stort upp-
fyllt. Vi grundar vårt svar i nedanstående bedömningar: 

 Bidrag kopplade till överenskommelser och avtal ligger verkställigheten där respektive 
ansvarig verksamhetschef ansvara för att statsbidrag söks. När det gäller projekt eller 
nya statsbidrag, tas beslut i normfallet av förvaltningschef eller kommunchef, efter di-
alog med sin ledningsgrupp. I de fall det rör projekt och medfinansiering i form av 
kronor eller arbetstid tas beslut enligt uppgift beslut även här av förvaltningschef eller 
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kommunchef. Ingen av nämndernas delegeringsordningar anger dock någon belopps-
gräns för chefernas rätt att besluta. 

 Statsbidragen är i de flesta fall kopplade till en tydlig motprestation som ska redovisas. 
I de fall det rör de återsökningar har prestationen, som innebär en kostnad för kom-
munen, redan genomförts och det är därför extra viktigt att ansvarig nämnd säkerstäl-
ler att det är tydligt att de återsöks, för att kommunen inte ska missa ersättningar eller 
bli återbetalningsskyldig. 

3.4. Vilka bidrag har respektive nämnd sökt? 
För att verifiera inom vilka områden återsökning skett inom förvaltningarna har vi begärt 
redovisning av sökta statsbidrag för år 2016 och 2017. (Sammanställningen gör inte an-
språk på att ge en fullständig bild av nämndernas totala intäkter från berörda myndig-
heter under perioden). 

3.4.1. Iakttagelser 
Övergripande och kommunstyrelsen 
Som underlag till granskningen har vi erhållit följande redovisning av fördelningen av rik-
tade statsbidrag från respektive myndighet och per nämnd. Statsbidrag på övergripande 
nivå presenteras nedan. 

 

I redovisningen framgår att det är socialnämnden som erhåller mest statsbidrag, vilket 
främst är kopplat till mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och återsökta kostna-
der från Migrationsverket. Statsbidragen från Migrationsverket innehåller delar som inte 
behöver återsöka utan betalas ut till mottagande kommun ändå6; 1, Grundersättning för 
nyanlända personer med uppehållstillstånd, utifrån överenskommelser med Länsstyrel-
sen, samt 2, Schablonersättning - Ersättning avseende etablering och introduktion för ny-
anlända personer. Den relativt stora posten hos kommunstyrelsen relaterat till att de 
själva inte bedriver operativ verksamhet kopplat till flyktingverksamhet, avser främst er-
sättningar till de gemensamma nämnderna; överförmyndarnämnden och gymnasienämn-
den, för ökade kostnader. Dessa statsbidrag återsöks inte av kommunstyrelsen men däre-
mot fördelas de av kommunstyrelsen. 

                                                             
6 Schablonersättningen betalas ut under en 24 månader och styrs av var individen är folkbokförd. 
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För att kommunen som helhet och för att nämnderna som arbetar med mottagande och 
integration ska ges goda förutsättningar till planering och hushållning med statsbidragen, 
är det viktigt att det tas beslut om hur statsbidragen ska fördelas. Detta gäller även de ex-
tra statsbidrag som beslutades av regeringen under hösten år 2015 och som avsåg del av 
år 2015 och år 2016. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om en modell för fördel-
ningen för flyktingverksamheten och kommunfullmäktige om det extra statsbidraget på 
11 300 tkr i december 2016. En viktig grund som lyfts fram som del i besluten är att för-
delningen av ersättning för mottagande av nyanlända ska utgå i från principen att ersätt-
ning ska utgå till de verksamheter där kostnader uppstår. Övriga statsbidrag avser bl.a. er-
sättning för att kommunen är finskt förvaltningsområde, för krishanteringsarbetet samt 
för kalkning. I intervjuerna anger samtliga att de anser att det är positivt att det tagits be-
slut om en fördelningsmodell samt att fördelningen i stort är bra. I beslutet av modellen 
anges att modellen ska följas upp och återrapporteras till kommunstyrelsen senast hösten 
2017. 

I kultur- och utbildningsförvaltningens redovisning, (se bilaga 1), framgår att det 
finns många olika statsbidrag som berör kultur- och utbildningsnämndens verksamhets-
områden. I intervjuerna anges att statsbidragen från Skolverket (som utgör majoriteten av 
bidragen) hanteras via en webbportal, vilket underlättar administrationen. Detta är att 
jämföra med ansökningarna från Migrationsverket som kräver en betydligt större ar-
betsinsats, då flera av bidragen är kopplade till individerna.  

I granskningen har en avstämning av förvaltningens redovisning gjorts mot olika riktade 
statsbidrag förvaltningen kan söka för att kontrollera vilka bidrag som sökts.7 Avstäm-
ningen kompletterades även av stickprov för att verifiera att ansökningar gjorts från Mi-
grationsverket och Skolverket. Kontrollen visar att det finns flera bidrag som förvalt-
ningen inte sökt, främst från Skolverket. Vid genomgången av dessa i samband med inter-
vjun, anges följande orsaker i majoriteten av fallen;  

 Avser bidrag som har värderats men inte haft direkt koppling till pågående verk-
samhet eller vid tillfället för ansökan inte ansetts vara relevant - exempelvis bidrag 
för Sciencecenter, entreprenörskap och ämneslärarorganisationer. 

 Bidraget har sökts av annan förvaltning - Finskt förvaltningsområde. 

 Bidrag har sökts men ej beviljats - Särskilda insatser i skolan. 

I redovisningen vi erhållit från kultur- och utbildningsförvaltningen har även sökta stats-
bidrag för år 2017 redovisats och vi kan konstatera att det i stort sett är samma bidrag som 
sökts med utgångspunkt i Skolverkets bidrag. Vi ser även att nämndens statsbidragsintäk-
ter år 2017 kommer att öka signifikant, vilket enligt redovisningen främst beror på; lågsta-
diesatsningen under år 2017 samt sökta bidrag för asylsökande elever, musikskoleverk-
samhet och olika personalförstärkningar.  

Socialnämnden är kommunens största mottagare av de riktade statsbidragen, där den 
största delen, som framgår ovan, utgörs av bidragen från Migrationsverket. Vilka bidrag 
som sökts som helhet framgår av socialförvaltningens redovisning i bilaga 2.  

                                                             
7 Berörda myndigheter är Skolverket, Migrationsverket, Statens konstråd och Myndigheten för ungdomsfrå-

gor- och civilsamhällesfrågor. 
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De många återsökningsbara statsbidragen från Migrationsverket kräver som ovan angivet 
ett strukturerat och systematiskt arbete, för att nämnden ska säkerställa att återsöknings-
bara kostnader ersätts. Statsbidragen från Socialstyrelsen och ersättningarna från Arbets-
förmedlingen anges vara lättare att hantera då det här finns ett mer utvecklat systemstöd.  

För att få en bild av vilka bidrag som sökts från Migrationsverket genomfördes en avstäm-
ning av samtliga återsökningsbara bidrag i samband med intervjuerna. Genomgången 
kompletterades även av stickprov för att verifiera att ansökningar gjorts. Vi har också 
stämt av statsbidrag från Socialstyrelsen och ersättningar från Arbetsförmedlingen gente-
mot förvaltningens redovisning.  

Vid genomgången framgår att det finns flera olika bidrag som inte sökts från Migrations-
verket. Den enkla anledningen till detta, anger de intervjuade är att nämnden inte haft 
några kostnader inom dessa områden. 

När det gäller ersättningar i från Socialstyrelsen framgår att socialförvaltningen sökt de 
flesta av de tillgängliga statsbidragen. De som ej sökts har enligt uppgift ej ansetts vara 
nödvändiga relaterat till pågående verksamhet. Vid kontroll av ersättningar från Arbets-
förmedlingen framgår att majoriteten av ersättningarna sökts. Många ersättningar är 
kopplade till vilka behov den som är inskriven hos Arbetsförmedlingen har. Kommunen är 
som ovan nämnt med i några projekt som delfinansieras av Socialfonden och Tillväxtver-
ket.  

3.4.2. Bedömning 
Kontrollmål 4, Vilka bidrag har respektive nämnd sökt under år 2016? Utifrån ett 
övergripande perspektiv är bedömningen att nämnderna i stort söker möjliga statsbidrag 
och ersättningar samt att viktiga statsbidrag från Migrationsverket återsöks. 

 Granskningen omfattar inte att i detalj kontrollera att samtliga kostnader nämnderna 
har rätt att återsöka har återsökts, då det skulle kräva en total genomgång av samtliga 
personer inom arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt asylsökande och nyanlända 
personer kommunen ansvarar för, avseende ålder-, migrations- och hälsostatus. Grun-
den för vår bedömning utgår därför främst i från nämndernas redovisningar av sökta 
statsbidrag och ersättningar samt beskrivna arbetssätt/rutiner och i hur stor grad 
dessa finns dokumenterade. Som vi berört i stycke 3.2.2 behöver nämnderna säker-
ställa en tydlig struktur, systematik och att rutiner dokumenteras avseende arbetet 
med statsbidrag och ersättningar.  

 Det är positivt att det tagits beslut om en fördelningsmodell avseende schablonbidra-
get från Migrationsverket samt om en fördelning av det extra statsbidraget som beslu-
tades av regeringen hösten 2015.  

3.5. Hur följs ansökningar och användningen av bi-
dragen upp av nämnderna? 

3.5.1. Iakttagelser 
Som ovan angivet har kommunstyrelsen beslutat att det under hösten 2017 ska göras 
en uppföljning av modellen kopplat till fördelning av schablonbidrag, från Migrationsver-
ket. Styrelsen har enligt uppgift även fått information om utbetalningar från de extra stat-
liga medlen för flyktingsituationen 2015-2016.  
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När det gäller övriga statsbidrag och projekt anges att styrelsen får viss information bl.a. 
rörande krishantering och Finskt förvaltningsområde. Styrelsen har dock inte begärt nå-
gon systematisk uppföljning av återsökningsbara statsbidrag och andra ersättningar, vil-
ket även återspeglar sig i vår kontroll av styrelsens protokoll för år 20178. En samman-
ställning av intäkterna avseende statsbidrag presenteras i kommunens årsredovisning. 

I intervjun framgår att kultur- och utbildningsnämnden inte har begärt någon syste-
matisk uppföljning av att statsbidrag söks och hanteringen av dessa, vilket även framgår 
vid vår kontroll av nämndens protokoll för år 2017, då detta inte berörs.  Nämnden får en-
ligt uppgift viss information om verksamhet kopplat till statsbidragen i kvalitetsredovis-
ning samt som en del av budgetprocessen i februari, då rektorerna redogör för sina verk-
samheter på nämndssammanträde. Information ges enligt uppgift även muntligt under 
förvaltningschefens information till nämnden på sammanträdena.  

Socialnämnden 
Tjänstemännen redogör för att ansökningar av olika statsbidrag rapporteras till nämnden. 
Utöver detta sker även delrapporteringar av projekt nämnden berörs av. Nämnden anges 
vara intresserade och information avseende statsbidragen efterfrågas. I nämndes proto-
koll framgår att återrapportering av projekt sker och att statsbidrag till viss del berörs i 
budget och delårsredovisningen. 

I intervjuerna anges även att nämnden har fått redovisat konsekvenserna av det nya stats-
bidragssystemet. I budgetarbetet hösten 2016 anges att det nya systemet gicks igenom och 
att förvaltningen fick ett uppdrag att återkomma med en planering av hur verksamheten 
skulle anpassas. Utifrån ändrade förutsättningar har nämnden under våren bl.a. beslutat 
att stänga ett tillfälligt HVB-hem samt bygga ut stödboendeplatser. 

Övrig iakttagelse 
Ingen av nämnderna inkluderar statsbidragen i sin internkontrollplan för år 2017. 

3.5.2. Bedömning 
Kontrollmål 5, Hur följs ansökningar och användningen av bidragen upp av nämn-
derna? Kontrollmålet är delvis uppfyllt. Vi grundar vårt svar i nedanstående bedöm-
ningar. 

 Kommunstyrelsen har beslutat att följa upp den beslutade modellen avseende 
schablonbidrag under hösten 2017, vilket i sig är positivt. I övrigt bedömer vi inte att 
styrelsen behandlar redovisningen av statsbidragen som ett särskilt ärende utan det 
ingår som en del av den samlade redovisning nämnden får. Styrelsen har inte begärt 
in någon särskild redovisning av återsökningsbara statsbidrag och ersättningar från 
kultur- och utbildningsnämnden eller socialnämnden inom ramen för sin uppsikts-
plikt.  

 Kultur- och utbildningsnämnden behandlar inte redovisning av statsbidrag som 
särskilt ärende. Nämnden bedöms i stort löpande få information om hur statsbidragen 
nyttjas, genom; information från förvaltningschefen, rektors redovisning samt kvali-
tets-, delårs och årsredovisning.  

                                                             
8 Kontroll av protokoll fram till och med september. 
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 Socialnämnden behandlar inte redovisning av statsbidrag som särskilt ärende men 
får enligt uppgift information om att ansökningar skett. I nämndens protokoll framgår 
att detta sker för projekt men inte när det gäller ansökningar till Migrationsverket och 
Arbetsförmedlingen. En tydlig uppföljning av återsökningarna från Migrationsverket 
är extra viktig, då det kan ta över ett år innan beslut tas och pengarna betalas ut. Vi be-
dömer att nämnden i stort följer upp hur statsbidragen nyttjas löpande genom de 
verksamhetsredovisningar nämnden får muntligt från chefer och i dokumenterad 
form. Vi bedömer även att nämnden har fått information om det nya ersättningssyste-
met för ensamkommande barn. Nämnden har bl.a. utifrån detta beslutat om anpass-
ningar av verksamheten. 

 Granskningen visar att sökbara och återsökningsbara statsbidrag utgör en signifikant 
del av nämndernas intäkter. Vi kan i granskningen inte se att kommunstyrelsen eller 
någon av nämnderna fastställt en tydlig ordning för hur återrapporteringen av detta 
ska ske. För att skapa bättre förutsättningar för god intern kontroll bedömer vi därför 
att det är ett utvecklingsområde. 

 Vi bedömer att socialnämnden blivit informerade om det nya ersättningssystemet för 
ensamkommande barn. Då detta berör hela kommunen är det viktigt att samtliga 
berörda nämnder får en bild av konsekvenserna och att behov av eventuella 
anpassningar av kommunens fördelningsmodell, redovisas i samband med 
kommunstyrelsens beslutade uppföljning av fördelningsmodellen under hösten 2017. 

 Då statsbidragen omfattar stora summor och hanteringen, främst av statsbidragen 
från Migrationsverket, har visat sig vara komplicerat, är det viktigt att nämnderna 
beaktar statsbidragen i sitt internkontrollarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-10-03   

Maria Jäger  Peter Aschberg 

Uppdragsledare 
 

 Projektledare 
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Bilaga 1, Redovisade statsbidrag från kultur- och utbildningsförvaltningen 
år 2016 och fram till och med maj 2017. 

Sökta bidrag 2016 VT  

Sökt 

2016 HT 

Sökt 

2017 VT 

Sökt 

2017 HT 

Sökt 

Omsorg på obekväm tid Ja Ja Ja Ja 

Lärarlyftet II Ja Ja 
 

 

Lovskola 
 

Ja 
 

Ja 

Matematiklyftet Ja  
 

 

Specialped elevhälsan 
 

 Ja  

Skapande skola Ja  Ja Ja 

Kulturrådspeng bibliotek 
 

Ja 
 

 

Kvalitetssäkrande 
åtgärder 

Ja Ja Ja Ja 

Läxhjälp Ja Ja Ja Ja 

Läslyftet Ja  
 

Ja 

Karriärtjänster Ja Ja 
 

Ja 

Mindre barngrupper 
förskola 

Ja Ja Ja Ja 

Lågstadiesatsning Ja Ja Ja Ja 

Fritidshemssatsning 
 

Ja Ja Ja 

Lärarlönelyftet 
 

Ja Ja  

Asylsökande elever Ja Ja Ja  

Samordnare för 
nyanlända 

 
Ja 

 
Ja 

Personalförstärkn. 
Skolbibliotek 

 
Ja Ja  
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Sökt bidrag 2016 VT  

Sökt 

2016 HT 

Sökt 

2017 VT 

Sökt 

2017 HT 

Sökt 

Musikskoleverksamhet 
 

 Ja  

Personalförstärkn. 
Elevhälsa 

Ja, Helår  Ja, Helår  

Specialped för lärande 
 

 Ja  

Läslyftet i förskolan 
 

 
 

Ja 

Sommarlovsaktiviteter 
MUCF 

Socialförv, 
sökte 

 Ja  

Total för året 6 574 905 11 681 721 
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Bilaga 2, Redovisade statsbidrag från socialförvaltningen år 2016 och 2017 
fram till och med maj 2017. 

Sökt bidrag – 
Migrationsverket och 
Länstyrelsen 

2016 2017 

Kommunövergripande - 
Nyanlända med 
uppehållstillstånd. 

Ja – flera av dessa bidrag har sökts; 
kostnader för tomhyror och ersättningar för 
vissa särskilda kostnader för kvotflyktingar. 
Under året har även medel för ökad 
beredskap, mottagningskapacitet och 
regional samverkan, från Länsstyrelsen 
sökts. 

Inget har, vid 
intervjutillfället, sökts inom 
området för år 2017.  

Individ- & familjeomsorg, 
barn & unga, 
Ensamkommande barn 

Ja, flera av bidragen inom området har 
sökts, exempelvis, för placeringar av 
asylsökande i HVB- och familjehem, 
kostnader för God man och 
utredningskostnader. Placeringar inom och 
utom överenskommelse med Länsstyrelsen 
för asylsökande barn och barn med 
uppehållstillstånd. 

Dessa bidrag har även sökts 
under år 2017. 

Ekonomiskt bistånd Ja, till personer som saknar full 
etableringsersättning. 

Under året har bidrag sökts 
för försörjningsstöd för 
ungdomar i eget boende. 

Statsbidrag från andra 
myndigheter – främst 
Arbetsförmedlingen och 
Socialstyrelsen. 

2016 2017 

Kompetensutveckling 
inom sociala barn och 
ungdomsvården 

Ja Nej. Ej sökbart 2017 

Stärkt bemanning inom 
sociala barn och 
ungdomsvården 

Ja Ja 

Kunskapssatsning för 
baspersonal i äldre och 
funktionshinderomsorgen 

Ja Nej. Ej sökbart 2017 

Utvecklingsmedel för att 
kvalitetsutveckla arbetet 
med våld i nära relationer 

Ja Ja 
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Statsbidrag från andra 
myndigheter – främst 
Arbetsförmedlingen och 
Socialstyrelsen. 

2016 2017 

Stimulansmedel ökad 
bemanning inom 
äldreomsorgen 

Ja Ja 

 

Stimulansmedel psykisk 
ohälsa 

Ja Ja 

Sommarlovsaktiviteter Ja Kultur- och utbildnings-
förvaltningen ansvarar. 

EU -projekt All in Nej Ja, medsökande kommun 
till Hällefors kommun. 

OSA-anställningar Ja Ja 

Trygghetsanställningar Ja Ja 

SAS - särskilt 
anställningsstöd 

Ja Ja 

F-SAS Förstärkt särskilt 
anställningsstöd 

Ja Ja 

Nystartsjobb Ja Ja 

Lönebidrag Ja Ja 

Utvecklingsanställningar Ja Ja  

Extra tjänster Ja Ja 

Traineejobb Nej Ja, ny anställningsform för 
året. 

FAS 3 Ja Ja 

Arbetspraktik Ja Ja 

ATH - praktik inom 
etableringen 

Ja Ja 

Yrkeskompetens-
bedömningar 

Ja Ja 
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§ 6 Dnr 00108-2017  

Revisionen Granskning av hantering av riktade 
statsbidrag  

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Svaret antas som eget och lämnas till revisorerna.  

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat socialnämndens, kultur och utbildningsnämndens och 
kommunstyrelsen hantering av riktade statsbidrag. Granskningen har 
genomförts utifrån fem områden: 

Finns det funktioner/tjänstemän med ansvar för statsbidragen? 

Finns riktlinjer och rutiner för arbetet med statsbidrag? 

Vem avgör vilka bidrag som ska sökas? 

Vilka bidrag har respektive nämnd sökt? 

Hur följs ansökningar och användningen av bidragen upp av nämnderna? 

Frågeställningen var densamma till samtliga aktuella nämnder. Nedanstående 
svar avser dock endast kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden.  

Revisorerna gör bedömningen att det finns tjänstemän som har uppdrag att 
ansvara för omvärldsbevakning av statsbidrag och EU-bidrag men att dessa 
uppdrag inte finns dokumenterade. Inte heller bedömer revisorerna att det 
finns riktlinjer eller rutiner för arbetet med statsbidrag. Revisorerna gör 
bedömningen att kontrollmålet avseende vem som avgör vilka bidrag som ska 
sökas i stort är uppfyllt. Även vad gäller vilka bidrag som sökt gör revisorerna 
bedömningen att nämnderna i stort söker möjliga statsbidrag. Revisorerna gör 
bedömningen att även det sista kontrollmålet delvis är uppfyllt men benämner 
det som ett utvecklingsområde. 

Vad gäller riktlinjer och rutiner för arbetet med statsbidrag lägger revisorerna 
stor vikt vid att det inte finns rutiner för bokföringsmässiga moment så att 
dessa blir rättvisande. Detta ansvarsområde tillhör ekonomiavdelningen inom 
kommunstyrelsen varför frågan hänvisas dit. Dock är det vanskligt att bokföra 
många av skolverkets statsbidrag när de beviljas då de även ska slutgodkännas 
för att bidragen ska stanna kvar i kommunen. Först efter slutgodkännandet är 
bidraget säkert, vilket kan vara ett år efter första beviljandet. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att förvaltningen skriver ner den 
arbetsgång och beslutsprocess som finns i praktiken till en riktlinje där också 
förslag på uppföljning ska ingå. Denna riktlinje överlämnas sedan till kultur- 
och utbildningsnämnden för godkännande. I övrigt ska delegeringsordningen 
avseende ekonomiska beslut ses över utifrån synpunkten om avsaknad av 
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beloppsgränser. Många gånger är det dock korta tider för beslutsfattande 
eftersom ansökning om statsbidrag kan ha relativt korta tidsfrister. Dessutom 
kan de flesta statsbidragen anses som rena verkställigheter, dvs att ansvarig 
tjänsteman alternativt förvaltningschef söker statsbidrag för ordinarie 
verksamhet inom nämndens ansvarsområde.     . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse förvaltningschef, 2018-01-19 

Revisionsrapport hantering av riktade statsbidrag                       

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

 

Svar avseende granskning av hantering av riktade 
statsbidrag  

Förslag till beslut 
Svaret antas och lämnas till revisorerna.  

Ärendet 
Revisorerna har granskat socialnämndens, kultur och utbildningsnämndens och 
kommunstyrelsen hantering av riktade statsbidrag. Granskningen har 
genomförts utifrån fem områden: 

 Finns det funktioner/tjänstemän med ansvar för statsbidragen? 

 Finns riktlinjer och rutiner för arbetet med statsbidrag? 

 Vem avgör vilka bidrag som ska sökas? 

 Vilka bidrag har respektive nämnd sökt? 

 Hur följs ansökningar och användningen av bidragen upp av 
nämnderna? 

Frågeställningen var densamma till samtliga aktuella nämnder. Nedanstående 
svar avser dock endast kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden.  

Revisorerna gör bedömningen att det finns tjänstemän som har uppdrag att 
ansvara för omvärldsbevakning av statsbidrag och eu-bidrag men att dessa 
uppdrag inte finns dokumenterade. Inte heller bedömer revisorerna att det 
finns riktlinjer eller rutiner för arbetet med statsbidrag. Revisorerna gör 
bedömningen att kontrollmålet avseende vem som avgör vilka bidrag som ska 
sökas i stort är uppfyllt. Även vad gäller vilka bidrag som sökt gör revisorerna 
bedömningen att nämnderna i stort söker möjliga statsbidrag. Revisorerna gör 
bedömningen att även det sista kontrollmålet delvis är uppfyllt men benämner 
det som ett utvecklingsområde. 

Vad gäller riktlinjer och rutiner för arbetet med statsbidrag lägger revisorerna 
stor vikt vid att det inte finns rutiner för bokföringsmässiga moment så att 
dessa blir rättvisande. Detta ansvarsområde tillhör ekonomiavdelningen inom 
kommunstyrelsen varför frågan hänvisas dit. Dock är det vanskligt att bokföra 
många av skolverkets statsbidrag när de beviljas då de även ska slutgodkännas 
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för att bidragen ska stanna kvar i kommunen. Först efter slutgodkännandet är 
bidraget säkert, vilket kan vara ett år efter första beviljandet. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att förvaltningen skriver ner den 
arbetsgång och beslutsprocess som finns i praktiken till en riktlinje där också 
förslag på uppföljning ska ingå. Denna riktlinje överlämnas sedan till kultur- 
och utbildningsnämnden för godkännande. I övrigt ska delegeringsordningen 
avseende ekonomiska beslut ses över utifrån synpunkten om avsaknad av 
beloppsgränser. Många gånger är det dock korta tider för beslutsfattande 
eftersom ansökning om statsbidrag kan ha relativt korta tidsfrister. Dessutom 
kan de flesta statsbidragen anses som rena verkställigheter, dvs att ansvarig 
tjänsteman alternativt förvaltningschef söker statsbidrag för ordinarie 
verksamhet inom nämndens ansvarsområde. 

   

               

Anna-Lena Sandell 
Förvaltningschef 
 

Bilagor 

Missiv – Granskning av hanteringen av riktade statsbidrag 

Revisionsrapport PWC Riktade statsbidrag och EU-bidrag 
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§ 131 Dnr 00119-2017  

Svar till revisionen avseende granskning av 
hantering av riktade statsbidrag  

Socialnämndens beslut 

Svaret antas enligt socialchefens förslag och lämnas till revisorerna.  

Sammanfattning av ärendet 
 Socialchefens yttrande: 

Revisorerna har granskat socialnämndens, kultur och utbildningsnämndens och 
kommunstyrelsen hantering av riktade statsbidrag. Granskningen har 
genomförts utifrån fem områden: 

o Finns funktioner för att söka bidrag? 

o Finns dokumenterade riktlinjer? 

o Vem avgör vilka bidrag som ska sökas? 

o Vilka bidrag har sökts 2016? 

o Hur följs användningen upp? 

De områden där revisorerna menar att brister finns för socialnämndens räkning  
är avseende hur ansökta bidrag från Migrationsverket bokförs samt brister i de 
rutiner som styr ansökningar av bidrag från Migrationsverket.  

I samband med revisorernas granskning kunde konstateras att de befintliga 
rutinerna för ansökningar av bidrag från Migrationsverket var i behov av 
uppdatering eftersom regelverket för ansökningar förändrats. Ett arbete med 
detta inleddes omedelbart och nya rutiner finns nu utarbetade och antagna. 
Utöver detta behöver en generell rutin tas fram för arbetet med samtliga riktade 
statsbidrag som inte finansierar löpande verksamhet. Löpande verksamhet 
finansieras av bidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och berör i 
huvudsak enskilda individer, dessa bidrag måste ha egna särskilda rutiner för 
ansökan och redovisning. För övriga bidrag som istället riktas mot verksamhet 
bör nuvarande tillvägagångssätt med beslutsfattande, information till nämnden 
och redovisning av både ekonomi och innehåll dokumenteras i en rutin.  

De brister avseende hur riktade statsbidrag från Migrationsverket bokförs 
behöver åtgärdas. Utifrån att kommunens ekonomifunktion är placerad inom 
kommunstyrelseförvaltningen måste frågan hanteras där. 

I övrigt ska delegeringsordningen avseende ekonomiska beslut ses över utifrån 
synpunkten om avsaknad av beloppsgränser. Många gånger är det dock korta 
tider för beslutsfattande eftersom ansökning om statsbidrag kan ha relativt 
korta tidsfrister.  
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Ansvaret för verksamhetscheferna att omvärldsbevaka möjliga bidrag inom sina 
områden ska förtydligas genom ett tillägg i deras uppdragsbeskrivningar.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet § 90, 2017-11-15 

Tjänsteskrivelse, med socialchefens förslag till svar, daterad 2017-11-10     

Skickas till 
Revisionen 
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Svar på revisionsrapporten ”Hanteringen av riktade 

statsbidrag” 

Förslag till beslut 

Svaret antas och lämnas till revisorerna 

Ärendet 

Revisorerna har granskat socialnämndens, kultur och utbildningsnämndens och 

kommunstyrelsen hantering av riktade statsbidrag. Granskningen har 

genomförts utifrån fem områden: 

 Finns funktioner för att söka bidrag? 

 Finns dokumenterade riktlinjer? 

 Vem avgör vilka bidrag som ska sökas? 

 Vilka bidrag har sökts 2016? 

 Hur följs användningen upp? 

De områden där revisorerna menar att brister finns för socialnämndens räkning  

är avseende hur ansökta bidrag från Migrationsverket bokförs samt brister i de 

rutiner som styr ansökningar av bidrag från Migrationsverket.  

I samband med revisorernas granskning kunde konstateras att de befintliga 

rutinerna för ansökningar av bidrag från Migrationsverket var i behov av 

uppdatering eftersom regelverket för ansökningar förändrats. Ett arbete med 

detta inleddes omedelbart och nya rutiner finns nu utarbetade och antagna. 

Utöver detta behöver en generell rutin tas fram för arbetet med samtliga riktade 

statsbidrag som inte finansierar löpande verksamhet. Löpande verksamhet 

finansieras av bidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och berör i 

huvudsak enskilda individer, dessa bidrag måste ha egna särskilda rutiner för 

ansökan och redovisning. För övriga bidrag som istället riktas mot verksamhet 

bör nuvarande tillvägagångssätt med beslutsfattande, information till nämnden 

och redovisning av både ekonomi och innehåll dokumenteras i en rutin.  
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De brister avseende hur riktade statsbidrag från Migrationsverket bokförs 

behöver åtgärdas. Utifrån att kommunens ekonomifunktion är placerad inom 

kommunstyrelseförvaltningen måste frågan hanteras där. 

 

I övrigt ska delegeringsordningen avseende ekonomiska beslut ses över utifrån 

synpunkten om avsaknad av beloppsgränser. Många gånger är det dock korta 

tider för beslutsfattande eftersom ansökning om statsbidrag kan ha relativt 

korta tidsfrister.  

 

Ansvaret för verksamhetscheferna att omvärldsbevaka möjliga bidrag inom sina 

områden ska förtydligas genom ett tillägg i deras uppdragsbeskrivningar. 

 

Ingmar Ångman 

Förvaltningschef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Revisorerna 
 
Bilaga 
Revisionsrapport: Riktades statsbidrag och EU-bidrag  
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Kommunfullmäktige 

 

Återrapportering av nämndernas besvarade 

medborgarförslag 

Dnr Delegat Förslag Beslut 

134-2015 Kommunstyrelsen Måla upp linjer för 
gång- och cykelväg 
mellan gångbron och 
Bruksskolan 

Bifall 

18-2018 Bygg- och 
miljönämnden 

Gatunamn som 
berättar om vår bygd 

Besvarat – ska tas i 
beaktande vid 
namngivning av gator 

 

Susanna Göransdotter 

Kommunsekreterare 

 

 



 

Degerfors kommun 

kommunstyrelsen 

Ank 2018-03-12 

Dnr KS 56-2018/1 

 
Motion om Äldreboende/Trygghetsboende i Åtorp 

 

Vi har vid flera tillfällen fått frågan om vi snart ska bygga äldreboende/trygghetsboende i 

Åtorp.  

I kommunens fastigheter finns endast ett fåtal lägenheter lediga. 

 

Vi  ser att det finns ett stort behov då många gamla bor kvar i sina hus och gårdar på 

landsbygden, fast de kanske inte orkar med det. Många vill bo kvar i den lilla orten med 

närhet till natur och hemtrakten, fast med ett tryggt boende med hjälp och stöd. 

 

Centern har gjort en namninsamling där det visar på stort intresse för 

äldreboende/trygghetsboende. 

 

Centerpartiet i Degerfors yrkar på att ett nytt äldreboende kombinerat / trygghetsboende 

med gemensam samlingssal i Åtorp snarast byggs. 

 

 

Degerfors Centerpartiet 

 

Birgitta Höijer och Per-Gunnar Bråtner 

2018-03-12 

  











Fråga till kommunfullmäktige  i Degerfors kommun. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 att en parkeringsplats ska byggas vid 

Letälvsgården. 

 

Motionen lämnades in 20140909 och har varit på återemiss från kommunfullmäktige tillbaka 

till kommunstyrelsen för att bland annat synpunkter  skulle tas in från räddningstjänsten. De 

svarade att utrymmet behöver vara 3 meters bredd, för att de säkert ska kunna ta sig  fram. 

När ärendet  kom tillbaka till fullmäktige i september 2017 beslutades det att 

parkeringsplatsen skulle byggas.  

 

Nu har det gått ytterligare 7 månader och jag kan inte se i något mötes protokoll att  det finns 

planer på när arbetet ska påbörjas. 

 

Så därför undrar jag hur länge det dröjer innan parkeringsplatsen har iordningställts.  

 

 

 

Birgitta Höijer  

Centerpartiet  

20180423 

Degerfors kommun 

Kommunstyrelsen 

Ank 2018-04-23 

Dnr KS 99-2018/1 

 




