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Servicenämndens arbetsutskott 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 03 maj 2018 kl. 14:30 i 
Centralförrådet, Industrigatan för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av dagordning och val av justerare 
Dnr 828  

  

2.  Budget 2019, preliminära drift- och 
investeringsramar 
Dnr 00007-2018  

  

3.  Internkontrollplan 2018 
Dnr 00064-2017  

  

4.  Medborgarförslag Byt omedelbart ut felaktig skylt till 
Mor Marias gata 
Dnr 00031-2018  

  

5.  Medborgarförslag: Anlägg en ny idrottshall med 
fullstor plan för inomhussporter i Degerfors tätort 
Dnr 00073-2017  

  

6.  Beslutsuppföljning för möten februari 2017 till april 
2018 
Dnr 00030-2018  

  

 
Per-Olow Linder 
ordförande 

Mirja Hakkarainen 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 
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 Servicenämnden 

 

Budget 2019 med långtidsplan för 2020-2021 

Förslag till beslut 
Servicenämnden lämnar svar angående budget 2019 för drift och investeringar 
med långtidsplan 2020-2021 till kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har lämnat uppdrag till nämnderna 
att svara på de preliminära driftramarna 2019 samt preliminära 
investeringsramar 2019 med långtidsplan 2020-2023. 

Med anledning av prognosen för resultatnivåerna 2019-2021 beviljas inga 
utökningar för 2019. De preliminära driftramarna föreslås utgå från 2018 års 
driftram där kommunens resultat uppnår till kommunfullmäktiges långsiktiga 
resultatmål om minst 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. I förslaget har 
uppräkning skett för löner och övriga kostnader. 

Servicenämndens lämnar sitt svar tillsammans med konsekvensanalys för 
föreslagna förutsättningar gällande drift- och investeringsramar 2019 samt 
långtidsplan för investeringar 2020-2023 till kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi.  

Ärendet 

Nettokostnadsanpassningar 

Servicenämndens nettokostnadsanpassning inför 2019 uppgår till 194 tkr. 
Besparingen kommer fördelas ut på nämndens verksamheter samt genom 
ökade intäkter från lokalbokningen samt avgiftskollektiven (motsvarande 
kostnadsökning för löner och övriga kostnader). 

Ytterligare besparingar kan genomföras om beslut tas om att avyttra fastigheter 
enligt tidigare utredningsuppdrag. 

Driftbudget 2019-2021 

På kommunens gemensamma budgetdag inför budget 2019 lyfte 
servicenämnden fram följande: 
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Fritidsanläggningar och föreningsstöd 
Under 2018 kommer utredningen om kommunens idrottshallar att slutföras. 
Det har under utredningen framkommit ett behov av ytterligare en sporthall 
och det har även under många år varit brist på omklädningsrum. Att behovet är 
stort märks även på ökad uthyrning av kommunens fritidslokaler lokaler vilket 
ger ökade intäkter. 

Det är viktigt att kommunen satsar på fritidsverksamheten då ökad aktivitet 
bland våra ungdomar och övriga kommuninvånare ger hälsoeffekter och 
påverkar skolarbetet positivt. ”Fler och lyckligare invånare” som någon 
uttryckte det. En satsning på sporthall och omklädningsrum bör prioriteras i 
budgetarbetet. 

För att öka attraktiviteten i kommunen kommer ett nytt motionsspår anläggas 
centralt i Kanadaskogen och utegym i anslutning till våra elljusspår har 
påbörjats i liten skala. 

Konsekvensanalys: 
En översyn av kommunala fritidslokaler pågår och kommer slutföras 2018. I 
översynen ses även nolltaxa för ungdomsverksamheten samt hyressättningen 
över. Nolltaxan innebär att intäkterna för lokaluthyrningen minskar och 
beroende på vilken hyressättning som beslutas påverkar det nämndens budget. 
Ett ställningstagande får tas när översynen presenteras. 

Fastigheter 
Utemiljön på Stora Vallaskolan blir färdigställd under 2018. Det är viktigt att 
kommunen fortsätter att göra insatser på utemiljön vid skolor och förskolor. 
När föräldrar väljer skola/förskola så är första intrycket utemiljön. Det finns 
stora behov och önskemål från verksamheterna. 

Ytterligare en tjänst på Parkavdelningen skulle innebära att fler fastigheter, 
utemiljöer och grönområden blir vackrare och mer attraktiva.  

Konsekvensanalys: 
Historiskt sett har underhållet på kommunens fastigheter varit eftersatt vilket 
gör att kostnaderna ökar för att få en god standard. För att underhållet av 
fastigheter inte ska försämras ytterligare behöver befintlig budget vara 
oförändrad. Inga neddragningar kan göras på grund av det eftersatta 
underhållet.  

IT-verksamhet 
Den utökning av E-tjänster som sker i kommunen kommer medföra ökade 
kostnader för IT-enheten. Kostnaden beräknas uppgå till 100 tkr/år. 
  
Servicenämnden har sedan tidigare föreslagit att IT-enheten ska administrera 
samtliga datorinköp till kommunens verksamheter. Ärendet behandlades i 
kommunstyrelsen och föreslogs arbetas in i budget 2019. 

Inköp av datorer ska inte ses som en investering utan alltid bokföras på 
nämndernas driftbudget. Tidigare och även under 2018 köps datorer in som 
investering, främst inom skolan. Om framtida inköp görs inom driftbudget 
kommer kapitaltjänstkostnaderna för tidigare inköpta datorer att försvinna 
vilket motsvarar kapitaltjänstkostnader cirka 315 tkr/år. IT-enheten räknar med 
att utbyte av en dator ska ske efter 3-4 år. Kostnaden uppgår då till 1,3 mkr 
(utbyte av 250 datorer/år). Beräkningen är gjord utifrån det antal datorer 
kommunen har i dagsläget (cirka 1200 datorer). 
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En mer övergripande och systematiskt utbytesplan för datorer gör att 
driftsäkerheten blir högre, mindre tid förväntas läggas på support och 
administrativt arbete exempelvis vid inköp. Kostnadsbesparingen för detta har 
inte beräknats eftersom det är svårt att uppskatta tidsbesparingen. Kommunen 
har tidigare inte haft kontinuerliga utbyten av datorer och de senaste 3 åren har 
datorparken utökats med närmare 300 datorer. Om en utökning av datorer ska 
ske ytterligare behöver utrymme frigöras, men IT-avdelningen ser inte något 
större behov just nu utan tror att det är surfplattor och smarta telefoner som 
kommer att öka och den kostnaden belastar respektive förvaltning. 

Konsekvensanalys: 
En mer övergripande och systematiskt utbytesplan för datorer gör hanteringen 
mer kostnadseffektiv, driftsäkerheten högre samt att mindre tid förväntas läggas 
på support och administrativt arbete.  

En omfördelning av driftbudget för inköp av datorer kan göras mellan 
nämnderna till IT-enheten, totalt ca 650 tkr. Även den del som avser 
kapitaltjänstkostnader, 315 tkr, för tidigare inköpta datorer föreslås tillfalla IT-
enhetens budget för centralt inköp av datorer. Det skulle innebära en total 
budget på 965 tkr för inköp av datorer. 

Nettokostnadsanpassningar och effektiviseringar i verksamheterna 

När det gäller avyttrande av fastigheter som inte används i kommunal 
verksamhet eller är av allmännyttigt intresse måste ett beslut om försäljning tas 
innan eventuella kostnadsminskningar kan genomföras. Förslag finns och 
politiska beslut krävs. 

Översyn av föreningshyrda lokaler för att se över kostnadsbilden, bland annat 
när det gäller elförbrukning och övrig drift. Genomgång av de 
avgiftsfinansierade verksamheterna för att se att rätt kostnadsfördelning 
föreligger kommer att göras. 

Investeringsbudget 2019 med långtidsplan 2020-2023 

På grund av ökade avskrivningskostnader i kommunen behöver 
investeringsnivån minskas där det är möjligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi föreslår därför att investeringsnivåerna för 2019 minskas med 10 % i 
förhållande till nämndernas äskanden. Nämndernas svar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott ekonomi på preliminär investeringsbudget 2019 ska innehålla en 
konsekvensanalys för hur verksamheterna påverkas av de föreslagna 
investeringsnivåerna.  

Servicenämndens investeringsbehov 2018-2022 

Servicenämnden äskade 6,7 mkr årligen i investeringsbudget för den 
skattefinansierade verksamheten. I föreslagna investeringsramar är detta sänkt 
till 6 mkr. 

Det är viktigt att kommunen fortsätter att avsätta pengar i budget för 
underhållet på gator och vägar för att uppnå bra standard. Det samma gäller 
även på fastighetssidan. Budgeten för yttre skötsel av kommunala fastigheter är 
fortfarande för låg för att kunna hålla en god standard på skolgårdar och 
parkområden då underhållet sedan tidigare är eftersatt. Det samma gäller för 
kommunens lekplatser där eventuellt borttagande av lekplatser kan bli aktuell 
om inte underhållet kan tillgodoses. 
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Ett önskemål finns att den investeringsbudget som andra nämnder har 
avseende investeringsuppdrag till servicenämnden, flyttas över till 
servicenämnden. 

Servicenämnden äskade 13,6 mkr i investeringsbudget för den 
avgiftsfinansierade verksamheten 2019. I föreslagna investeringsramar är detta 
sänkt till 12,2 mkr. 

Ett förslag för nybyggnation av Degerfors vattenverk är framtaget och 
kostnaden för investeringen beräknas uppgå till mellan 40-45 mkr. Ett definitivt 
förslag med kostnadskalkyl beräknas vara klart under 2018. Servicenämnden 
kommer att begära ett tilläggsanslag för del av investeringskostnaden, cirka 30-
35 mkr. 

För att klara de ökade kostnaderna för vatten- och avloppsverksamheten 
kommer taxan att behöva höjas från halvårsskiftet 2018 och ytterligare höjning 
kommer att vara nödvändig när investeringen av nytt vattenverk är beslutat. 

 
Konsekvensanalys investeringsbudget 2018-2022 
En sänkning av investeringsbudgeten med 10 % innebär att en omprioritering 
mellan tänkta investeringsbehov inom de skattefinansierade verksamheterna får 
göras. Vissa investeringar kan komma att senareläggas. 

De investeringar som presenteras under avgiftskollektiven bedöms som 
nödvändiga för att hålla en god standard i verksamheterna. En översyn av 
taxorna har gjorts och beräknad kapitaltjänst för budgeterade investeringar 
2019-2023 finns med i beräkningarna (förutom byggnation av nytt vattenverk). 

Ett önskemål finns att den investeringsbudget som andra nämnder har 
avseende investeringsuppdrag till servicenämnden, flyttas över till 
servicenämnden i samband med budgetbeslut. 

Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 april 2018                

Anders Luthman  Madelene Hedström 
Förvaltningschef  Biträdande ekonomichef 
 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi 

Ekonomichef 
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§ 3 Dnr 00041-2018 

Preliminära investeringsramar 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi föreslår följande investeringsnivåer 
för 2019: 

Kommunstyrelsen     2 700 tkr 

Kultur- och utbildningsnämnden    3 600 tkr 

Socialnämnden     1 710 tkr 

Servicenämnden, skattekollektiv    6 012 tkr 

Servicenämnden, avgiftskollektiv  12 195 tkr 

Total investeringsbudget 2019  26 217 tkr  

 

Föreslagen investeringsbudget för 2019 har minskats med 10 % i förhållande till 
nämndernas äskanden. Nämndernas svar till kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi på preliminär investeringsbudget 2019 ska innehålla en 
konsekvensanalys för hur verksamheterna påverkas av de föreslagna 
investeringsnivåerna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har haft uppföljningsmöten med 
nämndordföranden och förvaltningschefer den 8 mars 2018 utifrån 
presentationerna på den gemensamma budgetkonferensen. Nämnderna har 
inkommit med investeringsönskemål enligt tidigare plan och några nytillkomna 
investeringar såsom bygga ny träningshall. Om investeringarna medför att 
kommunens totala driftkostnader minskas måste det finnas med en kalkyl som 
påvisar kostnadsreduceringarna tillsammans med investeringskalkylen. Visar det 
sig vara en bra investering så bör detta läggas med i långtidsplanen för 
investeringar. 

 

 

 

Kommunens totala investeringsäskanden för planperioden är följande: 
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Investeringar (tkr) 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Degerfors kommun 29 130 22 913 22 180 22 180 22 180 

 

Varav skattefinansierad verksamhet:  

Investeringar (tkr) 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Kommunstyrelsen  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Kultur- och 
utbildningsnämnden 

4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Socialnämnden 1 900 1 500 1 500 1 500 1 500 

 - Nya Brogatans gruppbostad*           

Servicenämnden skattekollektiv 6 680 6 680 6 680 6 680 6 680 

Skattefinansierad verksamhet 15 580 14 180 14 180 14 180 14 180 

 

Varav avgiftsfinansierad verksamhet: 

Investeringar (tkr) 
Budget 

2019 
Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Servicenämnden avgiftskollektiv 13 550 8 733 8 000 8 000 8 000 

Degerfors vattenverk*           

Avgiftsfinansierad 
verksamhet 

13 550 8 733 8 000 8 000 8 000 

* Separat investeringsbeslut      

 

På grund av ökade avskrivningskostnader i kommunen behöver 
investeringsnivån minskas där det är möjligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
ekonomi föreslår att en minskning av investeringsnivån sker med 10 %.  

Nämndernas svar ska lämnas till ekonomiavdelningen senast den 11 maj 2018.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  

Bygg- och miljönämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Servicenämnden 

Socialnämnden 
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§ 2 Dnr 00041-2018  

Preliminära driftramar 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomis beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi beslutar följande preliminära 
driftramar 2019:  

Kommunstyrelsen  104 355 tkr 

Bygg- och miljönämnden          129 tkr 

Servicenämnden    25 869 tkr 

Kultur- och utbildningsnämnden 189 013 tkr  

Socialnämnden  233 547 tkr 

Nämndernas svar till kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi på preliminära 
driftramar 2019 ska innehålla en konsekvensanalys för hur verksamheterna 
påverkas av de preliminära förutsättningarna.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har haft uppföljningsmöten med 
nämndordföranden och förvaltningschefer den 8 mars 2018 utifrån 
presentationerna på den gemensamma budgetkonferensen.  

Med anledning av prognosen för resultatnivåerna 2019-2021 beviljas inga 
utökningar för 2019. De preliminära driftramarna föreslås utgå från 2018 års 
driftram där kommunens resultat uppnår till kommunfullmäktiges långsiktiga 
reultatmål om minst 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. I förslaget har 
uppräkning skett för löner och övriga kostnader. 

Nämndernas svar till kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi på preliminära 
driftramar 2019 ska innehålla en konsekvensanalys för hur verksamheterna 
påverkas av de preliminära förutsättningarna. 

Nämnderna ska även presentera möjliga kostnadsanpassningar utan att kvalitén 
i verksamheterna försämras.  

Nämndernas svar ska lämnas till ekonomiavdelningen senast den 11 maj 2018.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Bygg- och miljönämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Servicenämnden 

Socialnämnden 
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 [Mottagare]  

 

Internkontrollplan 2018 

Förslag till beslut 
Servicenämnden godkänner rapporteringen av internkontroll 2018 gällande 
punkten ”Att antalet sparade semesterdagar minskar i förvaltningen”.   

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden har i sin internkontrollplan för 2018 beslutat att en analys av 
förvaltningens antal sparade semesterdagar minskar. 

Analysen är gjord genom jämförelse av sparade semesterdagar 31 december 
2016 jämfört med 31 december 2017. 

Antal sparade semesterdagar 31 december 2016 uppgick till 709 dagar och antal 
sparade semesterdagar 31 december 2017 uppgick till 735 dagar.  

Vid årsskiftet 2017 var det tre personal inom serviceförvaltningen som hade fler 
än 40 sparade semesterdagar, där överskjutande dagar betalades ut i lön under 
februari 2018.  

Den 1 januari 2018 sänktes det högsta antalet semesterdagar som kan sparas 
från 40 till 30 dagar. Medarbetare som har fler än 30 sparade semesterdagar den 
31 december 2017 får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod. 
För serviceförvaltningen handlar detta om cirka tio medarbetare. 

Kostnadsmässigt har semesterlöneskulden ökat med 193 tkr (12 %) per den 31 
december 2017.  

Beslutsunderlag 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2018.           
  

Madelene Hedström 
Biträdande ekonomichef 
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Internkontrollplan 2018 

Förslag till beslut 
Servicenämnden antar förslag till internkontrollplan för 2018.   

Sammanfattning av ärendet 
Enligt antaget reglemente för internkontroll i Degerfors kommun ska 
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Av planen ska framgå: 

 Vilka rutiner som ska granskas 

 Vilka kontrollmoment som ska utföras 

 Vem som ansvarar för att respektive rutin granskas 

 Med vilken frekvens granskningen ska utföras 

 Vilken metod som ska användas och hur stort urval som skall granskas 

 Till vem resultatet av granskningen ska rapporteras 

 Riskbedömning av rutinen 

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställts. 

Serviceförvaltningen föreslår följande internkontrollområden för 2018: 

 Att alla medarbetare i förvaltningen deltar i medarbetarundersökningen. 

 Att antalet sparade semesterdagar minskar i förvaltningen. 

 Tillbudsrapporteringen i förvaltningen. 

 Inköpsanalys över varor och tjänster inom följande sakområden eller 
produktgrupper som den upphandlande myndigheten har tecknat 
ramavtal för: 

o Fordon 

o Drivmedel 

o Asfalt 

o IT- och telefoniutrustning 
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o Arbetskläder och skyddsutrustning 

Ansvarig för internkontrollen är förvaltningschef  och återrapportering till 
nämnden ska ske senast i december 2018.   

Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2017.    

Anders Luthman 
Förvaltningschef 
 

Beslutet ska skickas till 

Förvaltningschefer 

Enhetschefer 

Biträdande ekonomichef 
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§ 43 Dnr 00090-2018  

Anmälan av medborgarförslag: Byt omedelbart ut 
felaktig skylt till Mor Marias gata 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till servicenämnden för beredning och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att byta ut gatuskylten "Mor Marias 
väg" till "Mor Marias gata". 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2018-04-13 

Skickas till 
Servicenämnden  
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§ 117 Dnr 00267-2017  

Anmälan av medborgarförslag: Anlägg en ny 
idrottshall med fullstor plan för inomhussporter i 
Degerfors tätort 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till servicenämnden för beredning och 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.   

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en ny idrottshall för 
inomhussporter i Degerfors tätort.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till servicenämnden för beredning och beslut.  

Yrkanden 

Johan Nordström (M) yrkar att medborgarförslaget överlämnas till 
servicenämnden för beredning och kommunstyrelsen för beredning och beslut.       

Beslutsordning 
Ordföranden ställer framfört yrkanden mot förvaltningens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Johan Nordströms 
(M) yrkande.       

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2017-12-07 

Skickas till 
Kommun- och ekonomichef 

Servicenämnden  
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 Servicenämnden  

 

Beslutsuppföljning servicenämnden   

Ärendet 
En beslutsuppföljning av servicenämndens sammanträden under perioden 
februari 2017 till april 2018 har sammanställts. Beslutsuppföljningen omfattar 
inte alla nämndens beslut (exempelvis inte beslut om deltagande i 
kurser/konferenser eller verksamhetsrapporter). Det är framförallt de beslut 
med bärighet på verksamheten som följts upp.   

Datum  § Beslut Status 

2017-02-23    

 §3 Ombudgetera investeringsmedel från budget 
2016 till budget 2017 

OK 

 §5 Ombudgetera medel till projekt 1266 
Degerfors vattenverk 

OK 

 §6 Utse en arbetsgrupp för arbete med 
internkontroll 

OK 

 §7 Rekrytera en enhetschef till driftenheten OK 

 §8 Verka för bildande av båtförening att ta 
hand om uthyrning av den nybyggda 
bryggan vid Letälven 

OK 

 §16 Gallring och röjning längs väg 243 till 
Degerfors 

Beställd 

2017-04-06    

 §26 Svar till revisionen om granskning av IT-
organisation 

OK 

 §29 Utökning med tjänst till IT-avdelning OK 

 §33 Medborgarförslag: Flytta toalett vid Stora 
Degernässtranden 

OK 

 §34 Medborgarförslag: Uppfräschning av 
Degernäs badplats 

OK 

 §35 Medborgarförslag: Belysning Raka vägen, 
gallring och målning av GC-överfarter 

OK 
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 §36 Medborgarförslag: Ny båtplats OK 

 §37 Medborgarförslag: Bygg ett skjul vid Hyttan 
i Svartå 

Ej aktuell 

2017-05-18    

 §44 Internkontrollplan OK 

 §45 Mobilt golv Stora Halla OK 

 §47 Finansiering av avloppsanläggning OK 

 §48 Medborgarförslag: Utöka vändplats på 
Björndalsgatan 

OK 

 §49 Medborgarförslag: Skatepark OK 

2017-06-15    

  Medborgarförslag: Fritt wifi OK 

  Medborgarförslag: Minigolfbana 
Kanadaskogen 

OK 

  Uppdrar förvaltningen att ta fram 
kostnadsförslag på nytt staket, Hyttpipan 

Ej aktuell 

2017-09-21    

 §63 Budget, uppdrar förvaltning att föreslå 
målnivåer 

OK 

 §63 Uppdrar förvaltningen att ta fram underlag 
för att minska svinn av dricksvatten 

OK 

 §66 Begäran om medel av KS för nya 
brandväggar 

OK 

 §68 Antar inriktningsbeslut för nytt vattenverk OK 

 §69 Nyanställning på renhållningsavdelning OK 

 §70 Medborgarförslag: Rusta upp vattentornet OK 

 §71 Motion: Minska effekterna av 
växthuseffekten 

OK 

2017-11-02      

 §82 Centralt inköp av datorer, begär medel av 
KS 

Pågår 

 §84 Revidera anläggningsarrenden Degernäs OK 

 §56 Medborgarförslag: Gör Sveafallen mer 
tillgängligt  

OK 

 §57 Medborgarförslag: Plantera in karp i damm OK 
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2017-12-14 §93 Godkänner återrapport internkontroll 2017 OK 

 §94 Fastställer internkontrollplan för 2018 OK 

 §98 Förtydligande av svar till motionen ”Minska 
effekterna av växthuseffekten” 

OK 

 §99 Bidragsansökan från Degerfors motorklubb 
överlämnas till KS 

OK  

    

2018-02-22 §5 Överföring av investeringsbudget OK 

 §6 Utredningsuppdrag idrottshallar Pågår 

 §8 Uppdrar förvaltningen att söka bidrag hos 
Boverket  

Pågår 

 §9 Antar handlingsplan till rökpolicy OK 

 §10 Överlämnar förslag till beslut Deldenäs gård OK 

 §11 Medborgarförslag Vintermyren OK 

 §12 Medborgarförslag Ompröva riv. Hyttpipa Vilande 

    

2018-04-05 §25 Överlämnar beslut om ökad VA-taxa till KF OK 

 §26 Beslut om att stänga av molnlagringstjänster  

 §26 Beslutar införa stående punkt om GDPR  

 §27 Val till politikerlunch OK 

 §29 Beslut om återinlägga golv Stora Halla i höst  

                   

Mirja Hakkarainen 
Nämndsekreterare 
 


