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Datum 

2018-06-07 

 

  

Servicenämnden 

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

Ärende Anteckningar Sida 

1.  Fastställande av dagordning och val av justerare 
Dnr 828  

  

2.  Information från facklig samverkan 
Dnr 829  

  

3.  Ekonomisk månadsuppföljning 2018 
Dnr 00004-2018  

  

4.  Ombudgetering av investeringsmedel till traktor 
Dnr 00009-2018  

  

5.  Ungdomsperspektiv till nämnden  
Dnr 00034-2018  

  

6.  Inläggande av golv i Stora Halla från början av 
september 2018 till 7/1 2019 
Dnr 00024-2018  

  

7.  Delegeringsbeslut 2018 
Dnr 00003-2018  

  

8.  Rapporter och meddelanden för kännedom 
Dnr 580  

  

9.  Kurser och konferenser 
Dnr 2353  

  

 
Per-Olow Linder 
ordförande 

Mirja Hakkarainen 
sekreterare 

 

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren. 
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 Servicenämnden 

 

Ekonomisk månadsrapport januari-maj 2018 

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

Sammanfattning av ärendet 
Servicenämnden årsprognos för skattekollektivet är ett nollresultat. För 
avgiftskollektivet prognostiserar renhållningsverksamheten ett nollresultat och 
för vatten- och avloppsverksamheten finns ett budgeterat underskott vid årets 
början. Beroende på vilka investeringar som genomförs under året samt 
förslaget till ökad Va-taxa från halvårsskiftet 2018 kan komma att påverka 
årsprognosen. 

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

Årets investeringsbudget för 2018 uppgår till 7,2 mkr för skattekollektivet och 7 
mkr för avgiftskollektivet. Kommunfullmäktige beslutade att föra över totalt 
14,2 mkr för de investeringsprojekt som inte färdigställdes under 2017 till 2018 
varav 2,1 mkr avser skattekollektivet och 12,1 mkr avser avgiftskollektivets 
nybyggnation av Degerfors vattenverk. Nämndens totala investeringsbudget 
inklusive ombudgeteringar uppgår till 28,4 mkr varav 1,9 mkr är förbrukat (6,7 
%).  

Personalkostnaderna för januari-maj uppgår till 42,4 % av budget vilket är 
något högt i förhållande till budget. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå 
(1,73 %) i förhållande till kommunen totalt (7,20 %).  

Ärendet 

Driftskostnader 

Nämndverksamhet 
Kostnaderna för servicenämndens och handikapprådets verksamhet upp går till 
35,4 % av budget. Budgeten utgörs främst av arvodeskostnader för den 
politiska verksamheten (80 %). 
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Driftenheten 
Vinter- och barmarksunderhållet har varit intensivt de första månaderna på året 
med snöfall och halkbekämpning. Kostnaderna är hittills höga och det finns en 
risk för att ett underskott kan uppstå vid årets slut. Vinterns klimat har även 
medfört större slitage och skador, så kallade potthål, på de kommunala vägarna 
som måste repareras 

IT-enheten 
Med anledning av ökad service för E-tjänster kommer kostnaderna för E-
signering och EID att medföra ökade kostnader för kommunen. Pris för 
tjänsterna ligger idag på 0,29 kr/inloggning och 1,47 kr/underskrift. 

IT-enheten kommer, som ett led i rutiner kring arbetet med GDPR, att köpa in 
ett system för logghantering. Systemet sammanställer all logghantering på ett 
översiktligt sätt. Årskostnaden beräknas till 60 tkr och tillkommande 
konsultkostnader i samband med införandet. 

Servicenämnden har fått godkänt från kommunstyrelsen om den begärda 
utökningen av ytterligare en tjänst på IT-enheten. Rekryteringen är genomförd 
och nämnden har tillförts 310 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda för 
personalkostnaden perioden maj-december 2018. 

Fritidsenheten 
Den första faktureringen för lokalbokning är genomförd i början av juni och 
avser 2017 års lokalbokning. Perioden januari-mars 2018 kommer att faktureras 
i mitten av juni och perioden april-juni i början av juli. 

På grund av den kalla vintern samt beslut om tidigarelägga uppstart av 
konstgräset tre veckor vid Stora Valla IP är både el- och fjärrvärmekostnaderna 
högre än normalt. Driftskostnaderna kan komma att bli högre än budgeterat 
under året då cirka hälften av budgeten är förbrukad redan efter perioden 
januari-maj. 

Fritidsenheten har stöttat föreningar med inköp av material till deras 
verksamheter och då inte bara fotbollsföreningar. Behoven har tagits upp på de 
kvartalsvisa föreningsråden kommunen har tillsammans med föreningarna.  

Kostnader för städ av fritidslokaler kan komma att bli dyrare än budgeterat, en 
översyn av fördelningen i lokalerna kommer att göras under året. 

Vatten- och avloppsverksamhet 
Vatten- och avloppsverksamheten hade vid årets början ett budgeterat 
underskott på 1 mkr vilket kommer att regleras inom resultatfonden. För att 
klara de ökade kostnaderna kommer Va-taxan att ses över under våren. 
Intäkterna för anslutningsavgifter vid Västra Möckelnstranden under 2015-2016 
är periodiserade och beräknas uppgå till 280 tkr per år. 

Arbetet med vattenmätarbyten är försenat och extern personal kommer hyras in 
under året för att komma i fas med upprättad planering. 

På grund av haveri har en ny pump införskaffats inom verksamheten 
pumpstationer för avlopp. Kostnaden uppgick till 57 tkr och det kan medföra 
ett eventuellt underskott för verksamheten vid årets slut. 

I början av juni kommer en ny drifttekniker börja och detta kommer medföra 
lite uppstartskostnader.  
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Renhållningsverksamhet 
Renhållningsverksamhetens prognos är ett nollresultat. Budgeterat finns ett 
mindre överskott, vilket kommer att bekosta utbyggnad och avgränsning, staket 
och grind vid renhållningsplanen. Om kostnaden uppgår till mer än offererat 
kommer eventuellt underskott regleras inom kollektivets resultatfond.  

Investeringar 

Årets investeringsbudget för 2018 uppgår till 7,2 mkr för skattekollektivet och 7 
mkr för avgiftskollektivet. Kommunfullmäktige beslutade att föra över totalt 
14,2 mkr för de investeringsprojekt som inte färdigställdes under 2017 till 2018 
varav 2,1 mkr avser skattekollektivet och 12,1 mkr avser avgiftskollektivets 
nybyggnation av Degerfors vattenverk. Nämndens totala investeringsbudget 
inklusive ombudgeteringar uppgår till 28,4 mkr varav 1,9 mkr är förbrukat (6,7 
%).  

Investeringar (tkr) Budget Utfall Prognos 

Skattekollektiv 2 018 jan-maj 2 018 

Ospecificerade investeringar 150,0   150,0 

Gatubelysning 75,0   75,0 

Kanada ny väg 550,2   550,2 

Lekplatser 200,0   200,0 

IT-investeringar 400,0   400,0 

Fastigheter inklusive hissar 1 500,0 479,1 1 100,0 

Kanada ny gatubelysning 69,8   69,8 

Kanada ny tennisbana 50,0   50,0 

Traktor 600,0   600,0 

Takbjälkar magasin Degernäs 120,0   120,0 

Fasad Degernäs campingstugor 300,0   300,0 

Fritidsanläggningar 750,0 398,0 750,0 

Golv Stora Vallahallens A-hall 1 000,0   1 400,0 

Ny gatuöverbyggnad 2 000,0   2 000,0 

Högbergsgatan 1 000,0   1 000,0 

Skärblackavägen VA sanering 500,0   500,0 

Totalt 9 265,0 877,1 9 265,0 

Driftenheten 
Den budget som finns för ospecificerade investeringar kommer att bekosta 
byggnation av carport vid Centralförrådet.  

Driftenheten ser över vilken modell av traktor som ska köpas in. Det kan bli 
aktuellt med ombudgetering från andra investeringsprojekt om budgeten på 600 
tkr inte är tillräcklig. 

Högbergsgatan kommer inte att genomföras under året på grund av att 

personalresurserna kommer att prioriteras för Ängebäck. Högbergsgatan 

kommer som det ser ut nu att prioriteras 2019.  
 

IT-enheten 
Med anledning av den nya lagstiftningen gällande GDPR avvaktar IT-enheten 
med sina investeringar i övrigt. 
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Fritidsenheten 
Inom fritidsverksamheten kommer gradängerna (trappavsatser för ståplatser) 
vid Stora Valla IP åtgärdas, då genomförd besiktning påvisar rostiga 
armeringsjärn som en fara för allmänheten. 

Utegym kommer att uppföras vid motionsspåret Råbäck samt motionsspåren i 
Svartå och i Åtorp. Kostnaden beräknas uppgå till 150 tkr. 

En ny fyrhjuling till fritidsverksamheten är inköpt och vid Stora Valla IP har 
ljuskällor bytts ut på de befintliga belysningsmasterna på grund av krav från 
Svenska fotbollsförbundet 

Arbetet med byte av golv i Stora Vallahallens A-hall har påbörjats och 
kostnaden beräknas uppgå till 1, 4 mkr. 

Investeringar (tkr) Budget Utfall Prognos 

Affärsverksamhet 2 018 jan-maj 2 018 

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

Degerfors vattenverk 12 112,0 84,0 200,0 

Ängebäck avlopp 2 800,0 74,5 3 000,0 

Pumpstation Ängebäck 700,0   700,0 

Vattenmack 750,0   750,0 

Pumpstation Berget 150,0 22,7 150,0 

Pumpstation Kanada 600,0   800,0 

Utbyte VA-ledningar 1 150,0 300,3 2 500,0 

Undercentral Degerfors reningsverk 700,0   0,0 

Kemikalietank 150,0   150,0 

Totalt 19 112,0 1 079,7 8 848,2 

 

Vatten- och avloppsverksamhet 
Utredning om nytt vattenverk är klar och en första kostnadskalkyl uppgår till 
cirka 40 mkr. Just nu pågår arbetet med förfrågningsunderlag inför 
upphandling. De ökade kostnaderna inklusive kapitaltjänstkostnader för 
nybyggnation av vattenverk i Degerfors kommer att medföra en höjd taxa 
under 2019-2020. 

På grund av personalbyte kommer troligtvis investeringen för undercentral att 
skjutas upp till 2019. Eventuellt kommer budgeten omfördelas till pumpstation 
Kanada samt avlopp Ängebäck då dessa kommer att bli dyrare än budgeterat. 

Renhållningsverksamhet 
Renhållningsverksamheten har inga planerade investeringar under 2018. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna för januari-april uppgår till 42,4 % av budget vilket är 
något högt i förhållande till budget. Lönefördelningar är gjorda till och med den 
sista mars 2018. 

Förvaltningens semesterlöneskuld ökade med 193 tkr (12 %) per den 31 
december 2017, jämfört med 31 december 2016. Från den 1 januari sänktes det 
högsta antalet semesterdagar som kan sparas från 40 till 30 dagar. Medarbetare 
som har fler än 30 sparade dagar vid ingången av 2018 har en femårsperiod på 
sig att minska antalet sparade dagar. Nämnden har även ett internkontrollmål 
att antalet sparade semesterdagar i förvaltningen ska minska. 



Degerfors kommun 
Datum 

2018-06-05 
 

SRN  
Sida 

5(5) 
 

 

Sjukfrånvaro 

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

  Serviceförvaltningen (%)   Kommunen (%)   

  2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Februari 3,57 4,57 2,47 2,7 5,48 6,23 8,64 7,82 8,13 9,74 

Mars 1,36 3,58 3,12 2,23 4,72 5,81 8,77 7,87 7,94 7,74 

April 1,83 3,55 1,6 2,34 1,73 5,86 7,46 7,29 7,16 7,20 

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

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

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

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

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

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

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

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

Helår 1,50 2,26 1,83 2,36   5,98 7,04 7,21 7,01   

 

Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2018.    

Madelene Hedström 
Biträdande ekonomichef 
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Omdisponering Investeringsbudget 

Förslag till beslut 

Omdisponering från projekt 1255 Högbergsgatan med 840 tkr till projekt 1210 

Traktor.  

 

Ärendet 

Provkörning och utvärdering har skett. För att kunna effektivisera städning och 

renhållning föreslås en kombimaskin med sopaggregat, lövsug, högtryckstvätt, 

snöplog och sandspridare att inköpas. 

Finansiering 

I budget 2018 finns 1 000 tkr återställning Högbergsgatan, då det utbytet av va-

ledningar inte kommer att utföras i planerad omfattning föreslås 840 tkr 

omdisponeras till inköp av kombimaskin. 

 

Anders Luthman 

Servicechef 

 

 

Beslut ska skickas till 
Serviceförvaltningen 
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§ 19 Dnr 00009-2018  

Ombudgetering av investeringsmedel till traktor 

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Godkänner omdisponering från projekt 1255 Högbergsgatan till projekt 1210 
traktor.      

Sammanfattning av ärendet 
I budget 2018 finns 1000 tkr för återställning av Högbergsgatan. Då arbetet inte 
kommer utföras i planerad omfattning föreslås en del av beloppet 
omdisponeras till inköp av en kombimaskin för att effektivisera städning och 
renhållning av gator.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens muntliga framställan vid dagens möte.  

 



Från: Anneli Mylly <Anneli.Mylly@degerfors.se> 

Datum: 11 maj 2018 09:12:27 CEST 

Kopia: Per-Olow Linder <Per-Olow.Linder@degerfors.se>, Lennart Vestervall 

<Lennart.Vestervall@degerfors.se> 

Ämne: ungdomsperspektiv 

Hej! 

Jag har en fråga från elevrådet på Stora valla. För att integrera ett ungdomsperspektiv ( ett 

verktyg för att nå målen om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv 

och inflytande över samhällsutvecklingen) i kommunen. 

Det vi önskar är att de blir inbjudna en gång per år till nämnden där de kan få förbereda frågor 

till er samt att ni kan ställa frågor till de. Det bästa vore om nämnden kan ha nämndmötet på 

skolan då? Vore bra om ni är synliga för ungdomarna. 

  

Det blir till stor hjälp för er att få ett helhetsperspektiv på frågor och verksamheter som rör 

unga. 

  

"I Sveriges Kommuner och Landstings rapport om styrning av ungdomspolitiska frågor(2013) 

konstateras att beslutsunderlagen blir bättre om olika insatser är samordnande, att 

resursanvändningen blir mer effektiv och att det är lättare att arbeta långsiktigt. Det skapar 

också större möjligheter för politikerna att ta ett gemensamt ansvar för ungas levnadsvillkor 

samt identifiera lokala och regionala utvecklingsområden." 

  

Det här kan vara en del i det arbetet. 

  

Att eleverna får känna sig delaktiga och att deras åsikter är viktiga för kommunen ger ringar 

på vattnet. 

  

Vänligen Anneli Mylly (fritidsledare) 

 

mailto:Anneli.Mylly@degerfors.se
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§ 20 Dnr 00034-2018  

Ungdomsperspektiv till nämnden  

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Ett nämndmöte om året ska hållas på Stora Vallaskolan med start i november. 
Dessa möten ska inledas med en gemensam dialog mellan politiker och elever.  

Sammanfattning av ärendet 
En önskan har inkommit via elevrådet på Stora Vallaskolan om att bli inbjudna 
till nämnden en gång om året för möjliggöra en dialog mellan ungdomar och 
politiker. I förslaget föreslås att nämnden vid dessa tillfällen kan ha sitt möte på 
skolan.  

Beslutsunderlag 
Mail från elevrådet Stora Vallaskolan       
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§ 18 Dnr 00024-2018  

Återinläggande golv Stora Halla  

Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Det mobila golvet i Stora Halla ska läggas in i början av september 2018 och 
ligga kvar till och med sjunde januari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
För att även i höst kunna erbjuda volleyboll- och innebandyklubbarna mer 
träningstider förslås det mobila golvet i Stora Halla att återinläggas efter 
sommaren. Ett möte ska hållas med berörda föreningar 2018-04-17 där frågan 
ska diskuteras närmare.       

Beslutsunderlag 
SRN § 29 2018-04-05  

Föreningsmöte 2018-04-17     

 


