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 Ordförande 
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Servicenämndens arbetsutskott 
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§ 11 Dnr 828  

Fastställande av dagordning och val av justerare 

Servicenämndens arbetsutskotts beslut 
Dagordningen godkänns utan tillägg. Mauri Sukuvaara (V) utses att justera 
dagens protokoll.  
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§ 12 Dnr 00007-2018  

Budget 2019, preliminära drift- och 
investeringsramar 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Antar förvaltningens svar angående budget 2019 för drift och investeringar med 
långtidsplan 2020-2021 som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts 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.  

Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-25 
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§ 13 Dnr 00064-2017  

Internkontrollplan 2018 

Servicenämndens arbetsutskotts 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 2018-04-26         
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§ 14 Dnr 00031-2018  

Medborgarförslag Byt omedelbart ut felaktig skylt till 
Mor Marias gata 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Medborgarförslaget bifalles. Gatuskylten kommer bytas ut så snart den korrekta 
skylten levereras från leverantören. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att byta ut gatuskylten "Mor Marias 
väg" till "Mor Marias gata”. Då fel gatunamn stod skrivet på skylten vid 
leverans, vilket inte noterades innan uppsättningen, har leverantören 
informerats om misstaget. En ny gatuskylt med det rätta gatunamnet ”Mor 
Marias gata” kommer sättas upp så snart den levereras.   

Beslutsunderlag 
SRN AU § 14 2018-05-03 
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§ 15 Dnr 00073-2017  

Medborgarförslag: Anlägg en ny idrottshall med 
fullstor plan för inomhussporter i Degerfors tätort 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Förslaget anses besvarat då det finns ett beslut att utreda utökning av antalet 
idrottshallar i kommunen.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om att anlägga en ny idrottshall för 
inomhussporter i Degerfors tätort. Det finns ett inriktningsbeslut från 
kommunstyrelsen om utökning av antalet hallar i Degerfors kommun. 
Servicenämnden har fått uppdraget att utreda frågan närmare.  

Beslutsunderlag 

SRN § 6 2018-02-22 

KS § 80 2018-04-19      
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§ 16 Dnr 00030-2018  

Beslutsuppföljning för möten februari 2017 till april 
2018 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Godkänner beslutsuppföljningen.  

Sammanfattning av ärendet 
En beslutsuppföljning för 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.   

 


