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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
OMVÄRLDSANALYS 

Sveriges kommuner påverkas mycket av omvärlden. Det gäller bland annat beslut som regering och riksdag fattar. 

Av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) publikation cirkulär 17:42 (augusti 2017) framgår att svensk ekonomi 
utvecklats överraskande starkt under första halvåret 2017. Det är främst kraftigt ökade byggnadsinvesteringar, framför 
allt inom bostadsbyggandet, som är en bidragande orsak.  Under fortsättningen av 2017 väntas dock ökningen av 
investeringarna mattas av. Samma bedömning gör SKL vad gäller svensk ekonomi i stort. BNP väntas växa med 3,3 
% jämfört vilket kan jämföras med 2016 års ökning om 2,9 %. 

Sysselsättningen och skatteunderlaget väntas växa i relativt snabb takt under resterande del av 2017 och under 2018. 
Arbetslösheten väntas gå ned till 6,5 % i slutet av 2017. Trots detta förutspår SKL en fortsatt löneutveckling. 

Med den växande befolkningen medför för kommunsektorns del att behoven av skola, vård och omsorg fortsätter 
växa i snabb takt. 

Den ökande skatteunderlagsutvecklingen som förutspås 2018 kommer mattas av så från och med 2019 förutser SKL 
en skatteunderlagstillväxt som understiger genomsnittet för den tid som gått sedan millennieskiftet. Den huvudsakliga 
orsaken till detta är att ökningen av antalet timmar upphör när konjunkturtoppen passerats. 

Allt högre avsättningar för förmånspensioner, delvis till följd av ändrad index beräkning för allmän pension, innebär 
kraftigt ökade kostnader för pensioner framöver. Detta påverkar även utvecklingen av sociala avgifter framöver. 

Timlönerna förutspås öka med drygt 3,1 % - 3,4 % per år 2018-2020. Ökningen av KPI väntas ligga på 1,7 % under 
2018 och successivt öka till 2,9 % år 2020.   

BEFOLKNING OCH ARBETSLÖSHET 

Under första halvåret 2017 har befolkningen i Degerfors kommun ökat med 40 (21) personer och uppgick till 9 649 
(9 564) vid halvårsskiftet.  Förändringen av invånare består av: 

Födelseöverskott  - 23 (-36) 

Invandringsöverskott + 24 (+32) 

Inrikes flyttnetto + 29 (+21) 

 (Summan av förändringen i ovanstående tabell uppgår till + 30. I statistiken från SCB finns en justering om + 10 som ej fördelats på någon av 
kategorierna) 

Ett av kommunens prioriterade övergripande mål är att vända den negativa befolkningstrenden. Sedan 2014 har 
befolkningsförändringen haft en positiv trend. 

 

Enligt arbetsförmedlingen uppgick arbetslösheten i juni till: 

  Andel, 2017-06 Andel, 2016-06 

Degerfors kommun 8,2 % 8,6 % 

Degerfors kommun/ungdomar 14,5% 18,7% 

Degerfors kommun/utrikesfödda 35,6% 33,4% 

 

Som framgår av tabellen ovan har den totala arbetslösheten minskat något jämfört med förra året, detsamma gäller för 
andelen arbetslösa ungdomar. De som är utrikes födda har fortfarande svårt att komma in på arbetsmarknaden. Bland 
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de övriga kommunerna i östra Värmland (Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad och Storfors) är det enbart Karlskoga 
kommun som redovisar lägre arbetslöshet. 

NÄRINGSLIV 

Tillverkningsindustrin 
Konjunkturen för tillverkningsindustrin är fortsatt stark. I kontakter med lokala företag så är uppfattningarna 
samstämmiga om ökat antal offertförfrågningar och att orderingången är stark.  

Arbetet med att fylla lediga industrilokaler har fortsatt. Ytan på outhyrda lokaler har minskat från 2 700 kvm till 1 300 
kvm. En del av bakgrunden till minskningen är försäljningen av en tom industrilokal på Industrigatan.  

Handel 
Våren har inneburit att fyra verksamheter i centrum flyttat eller lagt ner och en ny har öppnat. Det medför att det i 
dagsläget finns ett antal tomma lokaler längs Medborgargatan. Swedbank stängde Degerforskontoret i början av året 
så även den ytan är tom.  

Kontakterna med Konsum Värmland och Trafikverket angående tillgängligheten till Coop fortsätter. Ny kontakt 
kommer att tas i början av hösten. 

Övrigt 
Under årets första sex månader har 18 företag startats. En stor del av dessa är inom bygg- och försäljningssektorn. 

Ett antal företagsträffar har hållits och mest välbesökta har de som förlagts ute på företag varit. För handeln har aktiviteter 
i Degerfors centrum arrangerats i samarbete mellan kommunens näringslivskontor och Degerfors centrumutveckling, f 
d Vulkan Promotion. I samarbete med flera föreningar hölls det stora barnkalaset i Vallakyrkan för tredje året. Kalaset 
lockade över 300 barn. 

Kommunstyrelsens ordförande, tillsammans med näringslivschefen samt ordförande och vd för Degerfors industrihus, 
har under våren genomfört fem företagsbesök. 

Finskt förvaltningsområde samverkar med bland annat Karlskoga kommun runt projektet Finland 100 år. En lång rad 
aktiviteter har genomförts under våren; musikcafé, fotoutställning, danskurser och föreläsningar av bland andra Herman 
Lindqvist. Jubileumsåret fortsätter hela hösten. 

I juni arrangerades Degerforskalaset med kaffe och tårta, underhållning, bastubad med mera på Medborgarplatsen. Till 
kvällen bjöds alla nyinflyttade in till en informationskväll på Tunet. 

Renoveringsarbetet på järnvägsstationen är nu i stort sett slutfört. Även arbetet med att knyta ihop cykelstråken är klart.  

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2017 

Tidigt under vintern 2017 beslöt den gemensamma gymnasienämnden att ett byggprogram ska startas. 
Gymnasienämnden bedömde att placeringen utifrån presenterade lokallösningar ska vara i Degerfors. 

Under 2017 har Etapp II fortskridit vad gäller upprustningen av järnvägsstationen med tillhörande närområde. 
Projektet finansieras via de sk ”Citybanepengarna” från Region Örebro län. Projektet kommer att färdigställas under 
hösten 2017 och i samband med detta kan även pengarna rekvireras. 

Med anledning av bristen på bostäder i Degerfors tätort har nybyggnation av lägenheter planerats inom 
Degerforsbyggen AB. Det tänkta området i Kanadaskogen har också planlagts för ändamålet. Beslut togs i augusti av 
Degerforsbyggen AB. 

För närvarande är det en låg vakansgrad vilket har inneburit att Degerforsbyggen AB planerar för ytterligare 
nybyggnation i Degerfors centralort.  

Degerfors Energi AB:s utbyggnad av fiber fortsätter i snabb takt i Degerfors tätort. För att underlätta utbyggnaden på 
landsbygden kommer även en stamfiber läggas till en knutpunkt i Åtorp där fiberföreningen kan ansluta sig. 

Efter färdigställandet av utbyggnationen av VA vid västra Möckelnstranden har planarbetet fortsatt för att möjliggöra 
om- och nybyggnation av bostäder. 
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Förberedelser har gjorts för en multisportarena på skolgården vid Stora Vallaskolan. Materialet har levererats och 
arenan kommer att färdigställas under hösten 2017. En ny konstgräsmatta läggs in i Stora Halla och det gamla gräset 
ska användas till en mindre konstgräsplan bakom Stora Vallahallen. 

Degerfors kommun har beslutat att starta ett heltidsprojekt med syfte att fler anställda i kommunen ska ha möjlighet 
att arbetat heltid. Projektet avser socialförvaltningen och en projektledare har anställts och har börjat sitt arbete i augusti 
2017. 

Under första halvåret hölls sedvanligt kalas för nyinflyttade i Folkets hus, där Degerfors kommun bjöd på kaffe och 
tårta och information om Degerfors kommun. I samband med nationaldagsfirande uppmärksammades även nya 
svenska medborgare genom tal och sång. 

 

FRAMTID 

Kommunfullmäktige beslöt om ramar för 2018 i juni. För att nå resultatmålet för 2019 och 2020 om minst 1 % av 
skatteintäkter och generella bidrag krävs med nuvarande förutsättningar nettokostnadsanpassningar med 5,0 mkr för 
2018 och ytterligare 7,8 mkr för 2020. Det innebär att det kommer ställas stora krav på organisationen framöver. Efter 
sammanställning av senaste skatteunderlagsprognosen, augusti 2018, är de förbättringar som framgår där av 
”marginell” karaktär.  

Ramarna och den ekonomiska bedömningen om framtiden grundar sig på en oförändrad befolkning mellan 2017 och 
2018 och därefter en minskning med 10 personer/år. Från årsskiftet har invånarantalet ökat med 40 personer så det 
kan finnas möjlighet att de framtida nettokostnadsanpassningarna av ekonomiska skäl inte behöver bli så stora. 

Med planerad nybyggnation av bostäder är det av stor vikt att vakansgraden inom Degerforsbyggen även i framtiden 
hålls på en låg nivå. Skulle vakansgraden öka finns en stor risk att de ekonomiska problem som då kan uppstå i 
Degerforsbyggen spiller över på Degerfors kommun. 

Kultur- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för nytt lärcenter (skola) 
i Degerfors. Denna utredning kommer att påbörjas under hösten 2017. 

Med anledning av de minskade flyktingströmmarna är det sannolikt att HVB-hemmet Lia-gården kommer att stängas 
under 2018. Fundering pågår på förvaltningsnivå på hur ett alternativt användningsområde för fastigheten skulle kunna 
se ut. 

AVSTÄMNING ÖVERGRIPANDE MÅL 

Kommunfullmäktige beslutade juni 2015 om en ny vision, vilken lyder: 

En lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor. 

I den strategiska inriktningen finns tre mål upptagna som mer prioriterade än övriga. Dessa är:  

• 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. 

Det som tas upp i den strategiska inriktningen ska också följas upp regelbundet. De olika punkterna är: 

• Att vända befolkningstrenden 

• Näringslivet växer och diversifieras 

• Ökande befolkning i bra boendemiljö 

• Goda livsvillkor genom hela livet 

• Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald 

• Stimulerande fritid och god folkhälsa 
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• Ett aktivt och rikt kulturliv 

• God tillgänglighet 

• En god miljö 

• Ekonomi i balans 

• Effektiv organisation 

• Delaktiga och engagerade kommuninvånare 

• Samverkan 

• Kompetensförsörjning 

• Effektiva arbetsmetoder 

Degerfors kommun är delaktig i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) jämförelseprojekt kallat Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK). Gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blir allt större. Färre går med i politiska 
partier, det är stor ojämlikhet i valdeltagande mellan olika områden och förtroendet för politiker minskar. Projektet 
kom till utifrån ett behov av att ge de förtroendevalda en god bild av kommunens kvalitet. Allt för att förstärka 
medborgarperspektivet hos de förtroendevalda och deras behov av att förbättra kommunikationen med medborgarna 
om hur effektivt skattemedel används och vilka kvalitativa resultat det leder till för att skapa ett gott samhälle att leva 
i.  

Eftersom mätningarna görs löpande under året och presenteras i början på efterföljande år finns inga aktuella mått att 
tillgå för det första halvåret och måluppfyllelsen blir svår att mäta avseende flera av målen. En del mål går ändå att följa 
upp och kommer så att ske härnedan. 

Att vända befolkningstrenden 
Från årets början till och med sista maj har antalet invånare i Degerfors kommun ökat med 23 personer vilket ger goda 
förutsättningar för att målet kommer att uppfyllas.  

Näringslivet växer och diversifieras 
Kommunkoncernens huvudsakliga uppgift i tillväxtfrågor är att ge goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas, 
differentieras och expandera. Viktigt är att stimulera innovationer och entreprenörskap, jobba för  

Arbetet består mycket av att bygga relationer med befintliga företag och att marknadsföra möjligheterna för företag att 
växa just här. Detta görs genom besök, telefonkontakter och informationsutskick till företagen och att vi är förberedda 
på förfrågningar och snabbt kan ta fram underlag. Glädjande nog så uppfattar företagen kommunen och 
näringslivsavdelningen som engagerade och lättillgängliga. Detta framgår klart i Svensk näringslivs ranking där 
kommunen 2016 klättrade över 70 placeringar och där kommunen med stor säkerhet kommer stiga ytterligare i årets 
ranking som släpps i början av september. 

Ökande befolkning i bra boendemiljö 
Degerfors utveckling är beroende av dess invånare. En växande befolkning innebär möjlighet till fortsatt utveckling 
och tryggad framtid. Goda kommunikationer, bra infrastruktur, god tillgång till bra bostäder, bra markberedskap och 
en attraktiv stadsmiljö lockar allt fler att bosätta sig i Degerfors. 

Kommunens mål om god snöröjning och halkbekämpning har uppnåtts under första halvåret. På våra kommunala 
vägar har underhållsarbetet fortsatt, målet är inte nått på grund av tidigare eftersatt underhåll som tar tid att komma 
ikapp. Belysningsstandarden är god och uppnår målen. Gräsytor, badplatser och renhållning har god måluppfyllelse.  

Goda livsvillkor genom hela livet 
I detta mål ligger bl.a. det prioriterade målet att alla elever ska ha behörighet att kunna söka vidare till ett nationellt 
program på gymnasiet.  

Genom arbetet i Degerforsmodellen stärks samverkan mellan kommunens olika verksamheter som berör barn och 
ungdomar.  

Den statliga statistiken för gymnasieskolan är ännu inte publicerad. Gymnasiets verksamheter presterar ofta på riksnivå 
eller lite bättre. Det var ett litet sämre resultat på några områden 2016. Det är stora skillnader mellan de olika 
programmen. Projektet #jagmed har fått kontakt med flera ”hemmasittare” och fått med dem i olika verksamheter i 
samarbete med socialförvaltningarna, arbetsförmedlingen, regionen och försäkringskassan. Eleverna känner sig i stort 
trygga och färre upplever sig vara utsatta för diskriminering eller kränkande behandling. 
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Inom föreningslivet ska ungdomsverksamheterna utvecklas i samarbete med ungdomarna själva. Förenings-
verksamheterna är en förutsättning för ett välmående samhälle och ska stöttas. Föreningarnas nolltaxor vid hyra av 
fastställda lokaler har legat fast under året.  

Projektet Vägen Vidare, inom arbetsmarknadsverksamheten, drevs inom ramen för social investeringsfond fram till 31 
december 2016 med goda resultat till egenförsörjning. Från årsskiftet blev projektet del av ordinarie verksamhet  

Den palliativa vården i kommunen håller en mycket hög kvalitet enligt det nationella kvalitetsregister som finns inom 
området. Likaså visar kvalitetsregistret på demensområdet (BPSD) att vården i kommunen håller en hög nivå. 

 

Ett jämställt Degerfors med berikande mångfald 
Jämställdhet och mångfald är en grundläggande rättighet och en strategisk fråga för Degerfors kommun. 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 trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

• En jämn fördelning av makt och inflytande för kvinnor och män. 

• Främja att alla individer har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i 
livet. 

Degerfors tog under 2016 emot ett stort antal nyanlända. För att förbättra deras möjlighet till integration och för att 
vägleda dem i det svenska samhället har ett informationscenter i samverkan med Degerfors Multikulturförening och 
Eritreanska föreningen öppnats. Centret finansieras genom bidrag från länsstyrelsen. Det tidigare projektet Vägen 
Vidare har permanentats och riktats tydligt mot gruppen med nyanlända. Ett nytt arbetsmarknadsprojekt finansierat 
genom de europeiska sociala fonderna benämnt ”All in” planeras. Projektet kommer att bedrivas tillsammans med åtta 
andra kommuner i länet. 

Fortsatt FINSAM samverkan med mottagningsteam och coachingteam fungerar väl för att få deltagarna möjligheter 
till inträde på arbetsmarknaden. 

Andelen hushåll som någon gång erhållit försörjningsstöd har minskat med 10 jämfört med samma period föregående 
år. 

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, parkeringar 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 detta har uppnåtts. 

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. 

Under årets första månader har flera ungdomar än normalt placerats på behandlingshem för missbruk. Eftersom varje 
placering medför stora kostnader kommer detta att påverka förvaltningens ekonomiska resultat. Samtidigt har arbetet 
med den sociala insatsgruppen (SIG) börjat finna sina former och visat lovande resultat. SIG är ett projekt som bedrivs 
med stöd av medel från den sociala investeringsfonden i kommunen. 

Målen för stimulerande fritid och god folkhälsa ska också uppnås bland annat genom kontinuerlig kontroll, utbyte och 
förnyelse av lekutrustning på lekplatser. Lekplatser kräver allt större underhåll och lekutrustningarna borde bytas ut i 
större omfattning, alternativt måste några lekplatser i kommunen tas bort för att måluppfyllelsen ska uppnås helt. 
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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 
samhällsområden 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. 

En rad verksamheter visar på uppfyllda mål på denna punkt. Bland annat kan nämnas att tillståndsansökningar, 
anmälningar, klagomål, remisser, årsrapporter och förfrågningar inom verksamhetsområdena har handlagts med korta 
handläggningstider. Renhållnings- och VA abonnenter erbjuds E-faktura och kommunen kommer att kunna erbjuda 
detta under hösten.  

Arbetet med att öka användningen av digitala hjälpmedel har fortsatt inom socialförvaltningen. Ett system med digital 
signering av delegerade uppgifter i hemsjukvården har införts. Detta leder till ökad medicinsk säkerhet för patienterna 
och förenklar administrationen. Införandet av digital signering är en av tio punkter i den plan för utveckling av 
hemtjänsten som antagits av socialnämnden som en följd av den genomlysning som genomfördes under 2016. En 
annan är att hemtjänstens bilar numera har digitala körjournaler. 

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.  

Till kommunstyrelsens sammanträde finns förbättringspotential avseende färdiga handlingar utskickade i god tid inför 
sammanträdena. Till fullmäktige klaras målsättningen i allt väsentligt. 

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 kommunens 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 rapportering av mängd nickel och krom i avloppsslammet. Målnivån ska vara tjänligt utan anmärkning i 
samtliga mätningar. Värdet för krom håller sig inom målet medan nickelhalten fortfarande ligger över gränsvärdet. På 
grund av ökningen av metaller i slammet genomförs uppströmsarbete med provtagning som följd. Efter provtagningen 
har berörda företag som visat spår på metaller i avloppsvattnet kontaktats och informerats om att inga metaller får 
tillföras i avloppsvatten. 

Ytterligare ett nedbrutet mål är att en bra renhållning erbjuds inom de lagar och regler som gäller för kommunal 
verksamhet. Målet är att kunna erbjuda alla hushåll differentierad renhållning med utbyggd källsortering samt verka för 
en ökad reduktion av avfall och en ökad återvinning av emballage och förpackningar.  Målen ska uppnås genom 
avfallsplaner och renhållningsordning, aktiv information, god tillgänglighet på återvinningscentralen. Servicenämnden 
ska medverka till att fastighetsbolag och FTI (samarbetsorganisationen Förpacknings- och Tidningsinsamling) 
utvecklar fastighetsnära källsortering. Uppföljning ska ske genom kundenkät till renhållningskunderna där målet ska 
vara minst 80 % kundnöjdhet.  

Ingen kundenkät har genomförts hittills i år. Den som är planerad kommer att genomföras tillsammans med Östra 
Värmland. En förbättring vid två återvinningsstationer samt förenkling för att lämna återvinningsmaterial vid 
återvinningscentralen har genomförts. 
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Ekonomi i balans 
Kommunens ekonomi ska vara i balans. En långsiktig planering och ansvarsfull hushållning ger möjlighet 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.  

En översyn pågår om en eventuell försäljning av fastigheter som kommunen äger men där det inte bedrivs kommunal 
verksamhet eller är av allmännyttigt intresse. Översynen ska presenteras under hösten. Inga outhyrda lokaler har under 
året tillkommit och målet bedöms därmed vara uppnått. 

Positivt resultat 
Ett positivt resultat över åren ger stabilitet i verksamheterna och möjlighet att hantera oförutsägbarheter och 
konjunkturmässiga svängningar. En förutsättning för detta är säkra prognoser och en stark budgetdisciplin i hela 
organisationen. 

Den långsiktiga målsättningen är att resultatet skall uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag 
under planperioden. Det prognostiserade resultatet uppgår till 0 % och därmed kommer målet inte att uppfyllas. 

Ansvarsfull investeringsnivå 
Varje beslut om en investering ska kopplas till de driftkostnader som investeringen medför i framtiden. De löpande 
investeringarna skall understiga avskrivningarna. Större strategiska investeringar kan finansieras via lån. Den totala 
investeringsvolymen skall anpassas så nyupplåning minimeras. Under 2014 har nya mål antagits av kommunfullmäktige 
om en maximal investeringsnivå för mandatperioden om 90 mkr. Dessa mål har sedan reviderats till att den maximala 
investeringsnivån ska uppgå till maximalt 120 mkr. Nytt vattenverk i Degerfors är dock exkluderad från denna nya 
nivå. 

Årets investeringsnivå överstiger avskrivningarna, delvis beroende på att ej förbrukade investeringsmedel 2016 förts 
över till 2017. Under året har några större strategiska investeringar påbörjats såsom projektering av ett nytt vattenverk, 
nya gatuöverbyggnader samt trafiksituation/utemiljö vid Stora Valla. 

Ansvar för pensionsskulden 
Kommunen har ingen specifik pensionsmedelsförvaltning. 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. 

Effektiv organisation 
Kommunkoncernens verksamhet består huvudsakligen av tjänsteproduktion. Det betyder att alla medarbetares 
kompetens och insatser i arbetet är en avgörande framgångsfaktor för Degerfors utveckling. 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 arbetet 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 medborgare delta i kommunens utveckling. Vid en mätning under 2016 fick 
kommunen endast 35 poäng av 100 möjliga (medelvärde riket 56). Resultatet är något bättre jämfört med 33 poäng 
2015. Kommunens webbinformation till medborgarna hade minskat från 75 % (2015) till 72 % av 100 möjliga vid en 
extern mätning som gjordes 2016. 

Samverkan 
Kommunkoncernen ska verka för samverkan som är utvecklande och god för inblandade parter. Sådan samverkan 
främjar kommunens utveckling, möjliggör 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. 
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Under året har det bara bedrivits ett projekt inom den sociala investeringsfonden och det är social insatsgrupp med en 
redovisad kostnad om 66 tkr. Det återstår 157 tkr i detta projekt och det finns ca 300 kvar i investeringsfonden som ej 
projektsatts.  

Inom FINSAM (Finansiella samordningsförbundet i Karlskoga och Degerfors) har ett för alla myndigheter 
(socialtjänsten, gymnasieskolan, psykiatrin, arbetsförmedlingen och försäkringskassan) gemensamt mottagningsteam 
startats med uppdrag att se till så att personer med rehabiliteringsbehov inte hamnar mellan stolarna utan slussas till 
de verksamheter som svarar mot de behov man har. Coachingteam bedrivs med uppdrag att motivera och stödja 
personer i deras väg mot arbetsmarknaden och självförsörjning.  

Arbetsmarknadsprojektet Vägen vidare som bedrevs inom den sociala investeringsfonden har på ett framgångsrikt sätt 
hjälpt framförallt nyanlända närmare arbetsmarknaden. Projektet har från 2017 beslutats att bedrivas tillsvidare inom 
ordinarie verksamhet. 

Kompetensförsörjning 
Våra kommuninvånare ska mötas av kompetenta 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 förväntningarna. Med rätt kompetens skapas förutsättningar för utveckling i organisationen på både lång 
och kort sikt. För att attrahera arbetskraft är faktorer som en trygg anställning, en rättvis lön, meningsfulla 
arbetsuppgifter, bra ledarskap, möjlighet att påverka sin arbetssituation, rimlig arbetsbelastning och möjlighet till 
utveckling av betydelse.  

Kommunen ska ta tillvara på de anställdas erfarenheter och kunskaper. Kommunens medarbetare förväntas delta i 
utvecklingsarbete där strävan efter största möjliga medborgarnytta och effektivt arbetssätt är i fokus. 

Effektiva arbetsmetoder 
Arbetsgivaren ska utveckla arbetssätt för effektiva tjänster med hög kvalitet och största möjliga medborgarnytta genom 
att systematiskt planera, utföra, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Genom processinriktning, 
kvalitetssäkring och helhetssyn ska kommunen skapa mervärde för invånarna 

 

FINANSIELL  ANALYS 

Resultat och kapacitet 
Resultatet för perioden uppgår till -3,2 mkr (-6,4 mkr) vilket är 3,2 mkr bättre än förra årets delårsresultat. Resultatet 
påverkas kraftigt av den upparbetade men ej uttagna semestern under första halvåret. Beloppet uppgår till 11,1 mkr. 

Prognosen för helåret pekar på ett resultat om -1,10,1 mkr. Detta innebär att årets finansiella målsättning om ett positivt 
resultat om minst 5,3 mkr inte uppnås. Under året väntas ca 0,2 mkr användas i projekt som är beviljade ur den sociala 
investeringsfonden. Dessa 0,2 mkr ska avräknas vid balanskravsavstämningen. Det prognostiserade justerade resultatet 
uppgår därmed till + 0,1 mkr. 

Skatteintäkterna och de generella bidragen bedöms ge ett underskott med 0,9 mkr efter senaste 
skatteunderlagsprognosen. Skatteintäkterna bedöms lämna ett överskott om 0,5 mkr och generella bidragen ett 
underskott om -1,3 mkr.  

Inom finansnettot bedöms en sammantagen positiv avvikelse med 0,1 mkr. Utdelningen från Kommuninvest blev 0,1 
mkr lägre än budgeterat men detta underskott vägs upp av högre borgensavgifter än vad som tidigare bedömdes. 

I samband med bokföring av lönekostnaderna i juni bokfördes ej sociala avgifter. Detta har uppmärksammats och 
bokföringen har justerats. Problemet är att nämndernas prognoser grundar sig på för låga personalkostnader för första 
halvåret. De prognostiserade avvikelser som redovisas nedan har justerats av kommunstyrelseförvaltningen och det 
gäller främst socialnämndens avvikelse som i sin tidigare prognos bedömt underskottet till – 2,0 mkr.   

Kommunstyrelsen   -1,0 mkr 
Servicenämnden         0 mkr 
Kultur- och utbildningsnämnden      0 mkr 
Socialnämnden    - 4,0 mkr  
Pensioner   - 1,3 mkr  
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Under det första halvåret ianspråktog den löpande verksamheten 96,5 % (98,0 %) av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Avskrivningarna tog i anspråk 4,6 % (4,6 %) och finansnettot andel var 0 % (-0,2 %). Tillsammans tog de 
löpande nettokostnaderna i anspråk ca 101 % (102 %) av skatteintäkter och generella statsbidrag. Jämfört med 2016 
ligger de löpande nettokostnaderna en procentenhet lägre. Den största minskningen utgörs av att verksamhetens 
nettokostnader tar en mindre del i anspråk  

Under årets sex första månader uppgår nettoinvesteringarna till 9,2 mkr (8,5 mkr) jämfört med totalt anslagna medel 
om 38 mkr. Hittills har inga negativa avvikelser rapporterats gentemot beslutade investeringsramar. Bedömning har 
dock gjorts att drygt 11,9 mkr inte kommer förbrukas under 2017. Det avser främst budgeterade utgifter inom 
avgiftskollektivet avseende nytt vattenverket i Degerfors. 

Den planerade amorteringen 2017 med 10 mkr beräknas verkställas i september 2017.  

Redovisning av lån och derivat 

Lån och Swapar (tkr) 2017 2016 2015 2015 2014 

  30-jun 30-jun 30-jun 31-dec 31-dec 

Aktuell låneskuld 174 334 186 434 186 534 196 484 175 584 

Genomsnittlig räntebindningstid 3,31 år 3,65 år 4,25 år 3,77 år 4,87 år 

Ränteswapar 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 

Swapar, värde -9 675 -13 372 -7 522 -7 653 -9 498 

Lån, nettovärde 12 -130 -682 -328 -1 197 

Genomsnittsränta 1,59 % 1,63 % 2,09 % 1,48 % 2,35 % 

*Den genomsnittliga räntebindningstiden ska enligt finanspolicyn ej understiga 1 år och ej överstiga 10 år 

Soliditeten uppgick vid halvårsskiftet till 27,6 % (27,0 %). Om hänsyn även tas till den del av pensionsskulden som 
återfinns under ansvarsförbindelser blir soliditeten negativ. Med stor sannolikhet kommer kommunens soliditet vid 
årsskiftet understiga 30 %. Kommunfullmäktiges mål om att soliditeten ska uppgå till minst 30 % vid utgången av 2017 
kommer med stor säkerhet inte att uppnås. 

De i kommunkoncernen ingående bolagen prognostiserar att redovisa en vinst vid årets slut förutom Degerfors 
Industrihus. Skälet är till förlusten inom Degerfors Industrihus beror till stor del på att den planerade uthyrningen på 
Högbergstorp blir senarelagd.  

Redovisning av de kommunala bolagens resultat och prognostiserade resultat 

(tkr) Delårs-
resultat 

Helårs-
prognos 

Degerforsbolagen AB* -332 -793 

Degerfors Energi AB* 10 376  19 122 

Degerforsbyggen AB** 1 215 4 424 

Degerfors Industrihus AB -129 -767 

* Resultaten avseende Degerfors bolagen och Degerfors Energi är före avkastningskravet, 1 300 tkr, som Degerforsbolagen har på 
dotterbolaget. Delårsresultatet för Degerforsbolagen är bedömt. 

**Prognosen är exklusive prognostiserat underskott inom kommunfastigheter, -180 tkr. Detta underskott kommer täckas av 
kommunen i samband mer bokslut. 

Överförmyndarnämnden, folkhälsonämnden samt Bergslagens räddningstjänstförbund bedöms samtliga klara sin 
verksamhet utan extra tillskott från Degerfors kommun under 2017. Gymnasienämnden beräknar däremot ett 
underskott om 2,2 mkr vid årets slut. Några förslag till åtgärder för att komma till rätta med underskottet har inte 
presenterats. Degerfors andel av underskottet uppgår till drygt 0,9 mkr. 
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Risk och kontroll 
Kommunens kassalikviditet uppgick vid halvårsskiftet till 27 % (20 %). Nivån är egentligen något för hög då avgiften 
för den gemensamma gymnasienämnden för maj och juni ej är fakturerad. Beloppet uppgår till 8,3 mkr. 

Kommunens totala borgensåtagande uppgår vid halvårsskiftet 2017 till ca 383,2 mkr (373,7 mkr). Av dessa avser 381,0 
mkr (371,5 mkr) de helägda kommunala bolagen. Viss risk för infriande finns för de övriga åtaganden som avser egna 
hem samt föreningar. Det sammantagna beloppet för dessa kategorier uppgår till 2,2 mkr. 

Finansiella nyckeltal per 30 juni 2016-2017 

Resultat och kapacitet 2017 2016 

Nettokostnadsandel inklusive finans-
netto, %1 

 

101 

 

102 

Periodens resultat, tkr -3 174 -6 445 

Resultat %, i förhållande till 
skatteintäkter och gen bidrag 
(exklusive extra ordinära poster) 

- 1,0 -1,0  

Soliditet, % 27,6 27,0 

   

 

Avstämning av finansiella mål  
Mål enligt en god ekonomisk hushållning 

Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning 
Denna målsättning bedöms inte kunna uppfyllas med anledning av att både kommunstyrelsen och socialnämnden 
prognostiserar negativa avvikelser. 
 

Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst2: 
2017: 5,4 mkr (1 %) 2018: 5,5 mkr (1 %) 2019: 5,6 mkr (1 %) 

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

Den nuvarande, men osäkra prognosen, visar på ett negativt resultat för 2017. Men med anledning av 
kommunstyrelsens och socialnämndens negativa avvikelser pekar på ett resultat lägre än 5,4 mkr. Bägge målen bedöms 
inte kunna uppnås. Utöver nämnda underskott innebär senaste pensionsprognosen från KPA en fördyring med ca 1,3 
mkr jämfört med den som låg till underlag för budget 2017. 

Ingen nyupplåning ska ske under mandatperioden för de objekt som är upptagna i 
investeringsbudgeten. 
Utöver de lån som togs under 2015 i enlighet med beslut i fullmäktige har ingen nyupplåning skett. Amortering (ej 
budgeterad) gjordes dock under 2016 med 22 mkr och under 2017 är en amortering om 10 mkr planerad till september. 
Bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

                                                           

1  

2 Siffrorna inom parentes avser resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag. 

Risk och kontroll 2017 2016 

Kassalikviditet, % 28 20 

Finansiella nettotillgångar, tkr  -224 648 

Borgensåtagande, tkr 383 159 373 688 

Budgetavvikelse, tkr (nämnderna) -5 000 -100 

Balanskrav uppfyllt Nej Ja 
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Under mandatperioden 2015-2018 uppgår den samlade investeringsnivån till högst 120 mkr. 
Den samlade investeringsnivån för 2015 och 2016 uppgick till 64,6 mkr. För 2017 och 2018 uppgår den planerade 
investeringsnivån till 66,8 mkr. Fullmäktige beslut i juni 2017 att investeringar i nytt vattenverk ska exkluderas när den 
totala investeringsvolymen för mandatperioden ställs mot målet om 120 mkr. Den sammantagna investeringsnivån 
exklusive nytt vattenverk är därmed planerad till 119,1 mkr och bedömningen är att målet kommer att uppnås. 

Soliditeten har under de senaste åren sjunkit till en nivå under 30 %. Vid slutet av 2017 ska 
soliditeten återigen uppgå till minst 30 %.  
Soliditeten uppgår till 27,6 % vid halvåret. Bedömningen är att soliditeten kommer stiga under andra halvåret med ej 
nå upp till 30 %. Målet kommer inte uppnås 

Skattesatsen skall vara oförändrad under planperioden, det vill säga uppgå till 22,30 kr. 
Ingen skattehöjning är planerad. 

Avstämning balanskrav (mkr) 
Årets prognostiserade resultat enligt resultaträkningen -1,1 

Reducering, samtliga realisationsvinster 0 

Justering, realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 

Justering, realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet 0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1,1 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (Social 
investeringsfond) 

0,2 

Årets prognostiserade justerade resultat  -0,9 

I samband med nästkommande prognos får ställningstagande ske om en åtgärdsplan ska arbetas fram med anledning 
av det prognostiserade resultatet. 

Arbete pågår i verksamheterna för att minimera eventuella underskott 2017 samt lägga en budget inom tilldelade 
ramarna 2018. På grund av förutsättningar inför 2018-2020 har kommunens nämnder gjort nettokostnadsminskningar 
motsvarande 1 % av nämndens omsättning inför 2018 och ytterligare kostnadsanpassningar kommer bli nödvändigt 
inför 2019-2020. 

Investeringar 
Av den totala budgeterade investeringsnivån om 38 mkr har 9,2 mkr (8,5 mkr), 24 %, förbrukats. Av budgetbeloppet 
om 38 mkr är hälften hänförbara till följande projekt. 

o 1,6 mkr trafiksituation/utemiljö ST Valla 
o 2,5 mkr ny gatuöverbyggnad 
o 2,3 mkr nytt renhållningsfordon 
o 12,3 mkr Degerfors vattenverk 
o 2,5 mkr utbyte av VA-ledningar 

Del av projektet trafiksituation/utemiljö har genomförts i form av trafikåtgärder vid Stora Vallaskolan/Stora Halla 
under 2016 och 2017 fortsätter arbetet med utemiljön. 

Under sommarhalvåret pågår gatuarbeten såsom gatuöverbyggnader samt asfalteringar och fram till halvårsskiftet är 
34 % av budgeten förbrukad. Kostnaderna för utbyte av VA-ledningar uppgår till 26 % av budgeten. Leveransen av 
det nya renhållningsfordonet skedde i början av året. 

En första kostnadskalkyl finns för nybyggnation av Degerfors vattenverk på ca 40 mkr. I budgeten finns 12,3 mkr 
avsatt och resterande kommer att bli ett separat ärende till kommunfullmäktigen om tilläggsanslag. Fram till 
halvårsskiftet har endast en mindre del för projektering förbrukats.  
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 

Personalkostnaderna utgör 60,7 % (58,2 %) av verksamhetens kostnader. Nivån har ökat jämfört med föregående år. 
Samverkan med andra kommuner, främst Karlskoga, medför att de redovisade personalkostnaderna ligger på en lägre 
nivå jämfört med kommuner som bedriver den kommunala verksamheten i egen regi. 

 

Könsfördelning – Tillsvidareanställda 
Andelen kvinnor uppgår till 82 % (83 %) av kommunens tillsvidareanställda. 60 % de tillsvidareanställda kvinnorna 
har heltidsanställning. Motsvarande siffra för männen är 87 %. Totalt är 64 % av de tillsvidareanställda medarbetarna 
anställda på heltid. 

 

Åldersfördelning (%) Pensionsavgångar (antal) 

Ålder Kvinnor Män Totalt 

     - 29 5 2 7 

30 - 39 15 3 18 

40 - 49 

50 – 59 

60- 

22 

28 

13 

4 

6 

2 

26 

34 

15 

 Andelen anställda i olika åldrar fördelat per kön, uttryckt i %. 

 

Pensionsskulden  
Ansvarsförbindelsen avseende pensioner uppgår till betydande belopp och uppgår vi delåret till 272 mkr (282 mkr) 
inkl. löneskatt. Dessa medel avser pensioner intjänade före 1998. I balansräkningen finns dessutom avsättningar 
uppgående till ca 8 mkr. Kommunen har ingen pensionsmedelsförvaltning utan hela beloppet om ca 280 mkr är 
återlånat i verksamheten. 

  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

KS 0 1 3 1 0 1 0 1 

SRN 1 0 0 1 1 0 1 2 

KUN 4 5 9 17 5 7 11 12 

SN 7 10 8 11 9 4 9 11 

Totalt 12 16 20 30 15 12 21 26 
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Efter förra delårsbokslutet har en omklassificering skett mellan ansvarsförbindelsen och avsättningar avseende 
upparbetat pension för två förtroendevalda vilket är förklaringen till den stora ökningen av avsättningen.  

(mkr, inkl löneskatt 24,26%) 30/6 2017 30/6 2016 30/6 2015 

Ansvarsförbindelse 271,5 281,9 291,4 

Avsatt till pensioner, exkl ÖK-SAP 8,0 2,7 2,6 

Avsatt till pensioner, ÖK-SAP 0,0 0,0 0,0 

Summa återlånat i verksamheten 279,5 284,6 294,0 

 

Semesterlöneskulden  
Semesterlöne- och övertidsskulden uppgår vid delåret till 29,9 mkr (28,4 mkr). Från årsskiftet har skulden ökat med 
11,1 mkr (8,5 mkr). Semesterlöneskuldens ökning har en stor inverkan på resultatet för första halvåret och ökningen 
förklaras av att semesterperioden för årets intjänade semester knappt börjat. Skulden kommer att minska under juli 
och augusti då det stora semesteruttaget sker. För att minska kommunens semesterlöneskuld kommer de anställdas 
semesteruttag följas även i år. 

 

Sjukfrånvaro fördelat på kön och åldersgrupp första halvåret 2017 

Åldersfördelning (%) Kvinnor Män Totalt 

     - 29 4,80 3,33 4,35 

30 – 49 6,83 7,42 6,94 

50 –  9,35 3,98 8,37 

Totalt 7,83 5,31 7,32 

 

Sjukfrånvaro fördelat på kön och åldersgrupp första halvåret 2016 

Åldersfördelning (%) Kvinnor Män Totalt 

     - 29 6,91 5,12 6,3 

30 – 49 6,56 5,26 6,32 

50 –  10,21 4,06 9,13 

Totalt 8,3 4,75 7,6 
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DRIFTREDOVISNING 

 

(tkr) 
Budget Utfall Utfall Beräknad 

avvikelse 2017 Delår % 

Skattefinansierad verksamhet      

Kommunstyrelsen* 101 744 50 135 49 % -1 000 

Bygg- och miljönämnd 124 53 43 % 0 

Servicenämnd 33 316 19 333 58 % 0 

Kultur- och utbildningsnämnd 181 524 93 164 51 % 0 

Socialnämnd** 221 619 111 816 50 % -4 000 

Totalt skattefinansierad 538 327 274 501 51 % -5 000 

       

Avgiftsfinansierad verksamhet***      

Vatten och avlopp -822 0  -300 

Renhållning -584 0  0 

Totalt avgiftsfinansierad -1 406 0   -300 

* Av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader för 2017 återstår 1 mkr av anslagna 1,5 mkr. 
** Den prognostiserade avvikelsen inom socialnämnden är exklusive det sociala investeringsprojektet ”Social insatsgrupp” -84,2 
tkr.  
*** Avgiftskollektivens resultat regleras inom verksamheternas respektive resultatfonder.  

 

INVESTERINGSREDOVISNING 

 

  
Budget Utfall Utfall Beräknad Beräknad  

2017 delår % +/- tid* 
+/- 

projekt 

Skattefinansierad verksamhet       

Kommunstyrelsen 4 471 2 156 48 % 1 000 0 

Servicenämnden 8 915 1 815 20 % 0 0 

Kultur- och utbildningsnämnden 3 217 1015 32 % 0 0 

Socialnämnden 2 297 665 29 % 900 0 

Totalt skattefinansierad 18 900 5 651 30 % 1 900 0 

        

Avgiftsfinansierad verksamhet       

Vatten och avlopp 16 847 1 315 8 % 10 000 0 

Renhållning 2 258 2 257 100 % 0 1 

Totalt avgiftsfinansierad 19 105 3 572 19 % 10 000 1 

        

Totalt verksamheten 38 005 9 223 24 % 11 900 1 

* en bedömning av hur mycket av anslagen som inte kommer förbrukas under 2017 
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Investeringsprojekt som överstiger 1 000 
tkr 

Budget 
2017 

Redovisat 
juni 2017 

Återstår 
 

Beräknad   +/- 
projekt 

2017 +/- tid 

Trafiksituation/utemiljö, Stora Valla 1 620 0 1 620     

Fiber på landsbygd 1 000 0 1 000 1 000    

Fastigheter, inklusive Hissar 1 500 465 1 035     

Dränering Folkets Hus 1 500 0 1 500     

Gatuöverbyggnader 2 500 426 2 074     

Konstgräs Stora Halla 1 000 0 1 000     

Renhållningsfordon 2 258 2 257 1     

Relining spillvattenledning 1 000 183 817     

Utbyte VA-ledningar 2 500 639 1 861     

Degerfors vattenverk/vattentäkt 12 347 193 12 154 10 000    

 

RESULTATRÄKNING 

 

  
Not  

Resultat Resultat Budget Prognos 
Avvikelse 

Belopp i tkr 2017-06-30 2016-06-30 2017 2017 

         

Verksamhetens intäkter 1 88 883 77 872 119 377 119 377 0 

- Jämförelsestörande intäkt  0 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader 2 -354 114 -335 300 -636 148 -642 448 -6 300 

 - Jämförelsestörande 
kostnad 

 0 0 0 0 0 

Avskrivningar 3 -12 757 -12 187 -25 492 -25 492 0 

Verksamhetens 
nettokostnad 

 -277 988 -269 615 -542 263 -548 563 -6 300 

         

Skatteintäkter 4 209 267 203 658 416 872 417 326 454 

Statsbidrag och utjämning 4 65 554 59 071 132 433 131 108 -1 325 

Finansiella intäkter 5 1 699 1 977 2 420 2 480 60 

Finansiella kostnader 6 -1 706 -1 536 -3 510 -3 500 10 

Resultat före 
extraordinära poster 

 -3 174 -6 445 5 952 -1 149 -7 101 

         

Extraordinära intäkter        

Extraordinära kostnader        

Periodens resultat*   -3 174 -6 445 5 952 -1 149 -7 101 

*De budgeterade avskrivningarna har justerats med hänsyn till den slutliga beräkningen av avskrivningskostnader under 
våren 2017. I tabellen ovan ingår även kostnader inom den sociala investeringsfonden. 
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BALANSRÄKNING 

 

  
Not  

Utgående balans Utgående balans 

Belopp i tkr 2017-06-30 2016-12-31 

     

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar    

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 288 905 293 521 

Maskiner och inventarier och övriga anläggningstillgångar 8 57 214 56 069 

Finansiella anläggningstillgångar 9 29 661 29 618 

Summa anläggningstillgångar  375 780 379 208 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd   28 28 

Fordringar 10 42 075 60 699 

Kassa och bank 11 42 306 41 009 

Summa omsättningstillgångar  84 409 101 736 

SUMMA TILLGÅNGAR   460 189 480 944 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

Eget kapital 12 127 219 130 394 

Därav delårsresultat/årets resultat  -3 174 5 569 

Förändrad redovisningsprincip  0 -2 722 

     

Avsättningar 13 8 003 8 996 

     

Skulder    

Långfristiga skulder 14 171 785 171 785 

Kortfristiga skulder 15 153 182 169 769 

Summa skulder  324 967 341 554 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR     
OCH ÖVRIGA SKULDER  460 189 480 944 

    
Ansvarsförbindelser    
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt  271 516 273 330 

Borgensåttagande  383 159 379 658 

Operationell leasing   1 616 

Hyror, långtidsavtal   1 636 
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KASSAFLÖDESANALYS 

 

Belopp i tkr Not. 2017-06-30 2016-12-31 

    
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Årets resultat  -3 174 5 569 

Justering för av- och nedskrivningar 3 12 757 26 354 

Justering för gjorda avsättningar  0 5 403 

Justering för ianspråktagna avsättningar 12 -993 -50 

Just för övriga ej likvidpåverkande poster  -62 -2 722 

Medel från verksamheten före     
förändring av rörelsekapital  8 528 34 554 

    
Ökning/minskning kortfristiga fordringar 10 18 623 -23 482 

Ökning/minskning förråd och varulager  0 0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 14 -16 588 48 686 

Kassaflöde från löpande verksamhet  10 563 59 758 

    
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 7, 8   
Investering i materiella tillgångar  -9 224 -24 266 

Korrigering Stora Valla 2015  0 -2 107 

Försäljning av materiella tillgångar  0 0 

Investering i finansiella tillgångar 9 -43 0 

Försäljning av finansiella tillgångar  0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamhet  -9 267 -26 373 

    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Nyupptagna lån  0 0 

Korrigering Stora Valla 2015  0 2 107 

Minskning av långfristig skuld  0 -32 100 

Ökning långfristig utlåning  0 -1 500 

Ökning förutbetalda anslutningsavgifter VA  0 4 053 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet  0 -27 440 

    
Periodens kassaflöde  1 296 5 945 

Likvida medel vid årets början  41 010 35 065 

Likvida medel vid periodens slut  42 306 41 010 
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NOTER 

 

Not. 1: Verksamhetens intäkter   
  2017-06-30 2016-06-30 

Försäljningsmedel 4 863 4 003 

Taxor o avgifter 19 348 18 922 

Hyror och arrenden 15 710 15 486 

Bidrag 42 272 37 278 

Försäljning av vht och entreprenad 6 191 1 856 

Försäljning anl.tillg 0 312 

Övriga intäkter 499 15 

Summa 88 883 77 872 

   
Not. 2: Verksamhetens kostnader   
  2017-06-30 2016-06-30 

Personalkostnader 214 991 202 186 

Material 23 678 13 376 

Tjänster 24 508 37 766 

Hyror 26 201 23 048 

Köp av verksamhet 42 011 42 449 

Bidrag och transfereringar 14 500 12 674 

Övriga kostnader 8 225 3 801 

Summa 354 114 335 300 

 
  

Not. 3: Avskrivningar   
  2017-06-30 2016-06-30 

Mark, byggnader och tekniska anl. 9 590 9 125 

Maskiner, inventarier och övriga 
anläggningstillgångar 

3 167 3 062 

Summa 12 757 12 187 

 
  

Not. 4: Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

  2017-06-30 2016-06-30 

Prel skatteintäkter 209 798 203 559 

Prel avräkn. innev.år -1 665 -598 

Slutavräkning fg.år 795 381 

Mellankommunal utj 339 317 

Statsbidrag och utjämning 65 554 59 071 

Summa 274 821 262 730 
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Not. 5: Finansiella intäkter   
  2017-06-30 2016-06-30 

Räntor likvida medel 12 10 

Räntor förlagslån 0 0 

Övriga finans intäkter 22 25 

Utdelning Kommuninvest 903 1 199 

Riskavgift, borgen 762 743 

Summa 1 699 1 977 

 
  

Not. 6: Finansiella kostnader   
  2017-06-30 2016-06-30 

Räntor långfristiga lån 1 626 1 468 

Ränta pensionsskuld  0 

Övriga räntekostnader 3 -16 

Bankkostnader 77 84 

Summa 1 706 1 536 

 
  

Not. 7: Mark, byggnader och tekniska anl.   
  2017-06-30 2016-12-31 

IB bokfört värde 293 521 296 286 

Avskrivningar -9 590 -19 999 

Justeringar/försäljning    

Investeringar 4 974 17 234 

UB 288 905 293 521 

   

Not. 8: Maskiner och inventarier   
  2017-06-30 2016-12-31 

IB bokfört värde 56 069 53 279 

Avskrivningar -3 167 -6 355 

Justeringar 0 0 

Investeringar 4 312 9 145 

UB 57 214 56 069 

 
  

Not. 9: Finansiella anläggningstillgångar   
  2017-06-30 2016-12-31 

Aktier i kom.koncern 20 624 20 624 

Övriga aktier 43 1 

Övriga andelar 5 994 5 993 

Förlagslån, K-invest 1 500 1 500 

Övr. långfr. fordringar 1500 1 500 

Summa 29 661 29 618 
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Not. 10: Kortfristiga fordringar   
  2017-06-30 2016-12-31 

Kundfordringar 5 681 7 383 

Div.kortf. fordringar 2 634 2 108 

Förutb.kostn uppl.int 33 761 51 208 

Summa 42 076 60 699 

 
  

Not. 11: Kassa, bank   
  2017-06-30 2016-12-31 

Bankkonton 42 306 41 009 

Summa 42 306 41 009 

 
  

Not. 12: Eget kapital   
  2017-06-30 2016-12-31 

Ingående eget kapital 130 394 127 547 

Årets resultat -3 174 5 569 

Förändrad redovisningsprincip  -2 722 

Utgående eget kapital 127 219 130 394 

 
  

Not. 13: Avsättningar   

  2017-06-30 2016-12-31 

Pensionsskuld inkl. löneskatt 8 003 8 169 

Övriga avsättningar 0 827 

Summa 8 003 8 996 

   

Not. 14: Långfristiga skulder   
  2017-06-30 2016-12-31 

Kommuninvest 173 100 173 100 

Swedbank 1 234 1 284 

Nästa års amortering -10 050 -10 100 

Skuld för anslutningsavgifter 5 394 5 394 

Reverslån, Degerfors IF 2 107 2 107 

Summa 171 785 171 785 

   
Not. 15: Kortfristiga skulder   
  2017-06-30 2016-12-31 

Kommande amorteringar 10 050 10 100 

Leverantörsskulder 26 261 28 158 

Moms, mm -2 828 -1 080 

Personalens skatter  6 294 5 729 

Övr.kortfristiga skulder 4 891 6 971 

Interimsposter 108 514 119 891 

Summa 153 182 169 769 



 

 22

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 finansiella ställning skall 
redovisas i en resultaträkning, en balansräkning samt en finansieringsanalys. För att beskriva kommunens interna 
redovisning används en drift- och investeringsredovisning. Dessutom skall kommunen upprätta en 
koncernredovisning eller sammanställd redovisning som är det uttryck man använder i lagstiftningen. Denna utgörs av 
resultat- och balansräkning för kommunen och de bolag där kommunen har ett betydande inflytande. 

Resultaträkningen innehåller en beskrivning av kommunens 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 antingen via skulder/lån eller via eget kapital. Tillgångarna delas upp i anlägg-
ningstillgångar och omsättningstillgångar. 

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, investeringarna och 
finansieringen. Har finansieringsanalysen ett positivt saldo innebär detta att likviditeten har förstärkts under året.  

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen förutom ovan nämnda resultat- och balansräkningar 
även innehålla en förvaltningsberättelse. Denna 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 övriga och innebär i korthet att verksamheten är tänkt att fortsätta 
kontinuerligt och är utgångspunkt för de övriga principerna. Transparens innebär att redovisningen 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 bedöms överstiga 20 % i ägarandel. Det gäller såväl bolag som kommunalförbund. I 
kommunens bolagskoncern ingår Degerforsbolagen AB, Degerforsbyggen AB, Degerfors Industrihus AB och 
Degerfors Energi AB.  

I delårsrapporten upprättas ingen sammanställd redovisning detta med beaktande av kravet på snabb information och 
kostnadsaspekter. Nedan presenteras kriterierna. 

 - De kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens intäkter uppgår till minst 30 %. 

 - De kommunala koncernföretagens balansomslutning uppgår till minst 30 % av kommunkoncernens     
balansomslutning. 

Tillämpning av redovisningsprinciper 
Under 2017 har Degerfors kommun bytt ekonomisystem. Detta har inneburit en stor påfrestning på administrationen 
och har fått till följd att även upprättandet av delårsrapport 2017 påverkats både vad gäller tidsaspekt samt kvalitet i 
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redovisningen. Problem har även funnits för verksamheter vad gäller uppföljning och framtagande prognoser. Bland 
annat har investeringar under året schablonmässigt fördelats i två poster på balansräkningens tillgångsslag 11xxx 
(fastigheter och anläggningar) och 12xxx (maskiner och inventarier). De eventuella brister som nu finns ska vara 
åtgärdade vid årsredovisning 2017.  

Trots ovanstående har är den stora ambitionen att kommunens delårsrapport för 2017 ska ha upprättats i 
överensstämmelse med RKR:s utkast till rekommendation avseende delårsrapportering. 

Några säsongsvariationer eller cykliska effekter finns inte som påverkar verksamheten vid sidan av 
semesterlöneskulden som redovisas utifrån bokföringsmässiga grunder. Det innebär att intjänad semester första 
halvåret vilken ej tagits ut redovisas som kortfristig skuld och verksamheten på påförts kostnader med motsvarande 
belopp. 

Några jämförelsestörande eller extra ordinära poster redovisas varken i delårsresultat för 2016 eller 2017. 

Några ändrade uppskattningar eller bedömningar som gjorts tidigare har inte skett som på så sätt skulle påverka 
effekten på den aktuella rapportperioden. 

I 2017 års bokföring och bokslut har den kommunala redovisningslagens bestämmelser i allt väsentligt tillämpats. 
Osålda tomter på exploateringsområdet Högbergstorp redovisas från och med 2008 som en omsättningstillgång. Det 
upptagna värdet uppgår inte till väsentligt belopp. 

Redovisning av extraordinära poster sker enligt följande kriterier: 

• Posten saknar klart samband med kommunens ordinarie verksamhet. 
• Posten är av sådan beskaffenhet att den inte kan förväntas inträffa ofta eller regelbundet. 
• Posten uppgår till ett väsentligt belopp. 

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet minskat med eventuellt investeringsbidrag. Avskrivningstiderna baseras 
på anläggningstillgångarnas beräknade livslängd och följer tidigare års principer för avskrivningstider.  Avskrivningarna 
påbörjas när tillgången tas i bruk. Som investering räknas tillgångar med en varaktighet överstigande tre år och att 
inköpsvärdet överstiger ett halvt basbelopp.  

Tillämpning av komponentavskrivning infördes 2014 på samtliga nya materiella anläggningstillgångar. Sedan tidigare 
har komponentavskrivning nyttjats när det gäller reinvesteringar i delar av fastigheter, exempelvis tak eller ventilation. 
I samband med byte av ekonomisystem under våren har samtliga anläggningstillgångar sett över och delats upp i 
komponenter där det bokförda ekonomiska värdet har ställts i förhållande till kvarvarande nyttjandeperiod. 

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

Återbäring från Kommuninvest redovisas över resultaträkningen 2017 beroende på att Degerfors kommun betalt in 
den särskilda medlemsinsatsen upp till den högsta nivån (900 kr/invånare). 

Delårets förändring av semesterlöneskulden och okompenserad övertid redovisas som en kostnad i resultaträkningen 
och kortfristig skuld i balansräkningen.  

Avgiftskollektivens ackumulerade resultat redovisas som skuld till abonnentkollektiven och resultaten för VA-
kollektivet och renhållningskollektivet påverkar därmed inte kommunens externa resultat.  

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

Intäkter och kostnader av väsentliga belopp som redovisas efter halvårsskiftet men är hänförliga till 
redovisningsperioden, har tillgångs-/skuldbokförts och belastar första halvårets redovisning.  Periodisering har även 
skett av väsentliga intäkter och kostnader som bokförts första halvåret men som avser helåret eller andra halvåret.  

Skatteintäkter redovisas i enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Detta innebär att 
skatteintäkter skall redovisas efter bokföringsmässiga grunder baserat på prognos från Sveriges Kommuner och 
Landsting. 
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Kostnads- och intäktsräntor och räntebidrag som kan hänföras till redovisningsperioden har skuldbokförts respektive 
fordringsbokförts och belastar halvårsresultatet. 

Timlöner, OB-ersättningar och löneökningar som avser redovisningsperioden har skuldbokförts och påverkat re-
sultatet.  

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

Pensionsskulden redovisas enligt den blandade modellen. Den pensionsskuld som uppkommit efter 1998-01-01 
redovisas som en avsättning i balansräkningen. Beräkningarna har utförts av KPA. Halvårets del av förändringen av 
pensionsskulden redovisas bland verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Den finansiella delen av pensions-
skuldsökningen redovisas som en finansiell kostnad. Den individuella delen av avtalspensionen, inklusive löneskatt, är 
kostnadsförd och redovisas som en kortfristig skuld. Pensionsåtaganden inklusive löneskatt som uppkommit före 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Värdering av pensionsförpliktelser har skett med tillämpning av RIPS 07. Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser 
redovisas för avsättningar, skulder och ansvarsförbindelser. Delårsrapportens uppgifter avseende samtliga 
pensionsförpliktelser grundar sig på beräkning som gjordes av KPA i december 2016. Uppgifterna per 2017-06-30 är 
därmed bedömda.  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER 

 

KOMMUNSTYRELSEN  

Årets verksamhet 

Kommunstyrelsens avdelningar bedriver till en stor del verksamhet som stöttar de förtroendevalda och övriga 
kommunala verksamheter. Arbetet inom förvaltningen och arbetet ut mot verksamheterna har präglats mycket av 
störningar i samband med nytt ekonomisystem. Det har även inneburit försenade utskick av fakturor, främst vad gäller 
förskolevagifter. 

En organisationsutredning inom kommunstyrelsens verksamheter har startats upp under våren och ska vara klar i god 
tid innan valet 2018. I utredningen ingår även servicenämndens verksamheter, bygg- och miljönämnden samt 
arbetsmarknadsenheten som i dagsläget är organiserad under socialnämnden. 

Degerfors kommun har under året startat ett arbetsmarknadsprojekt. Ingångspunkten i projektet att Degerfors IF 
tillsammans med sitt sponsornätverk ska underlätta för arbetssökande att komma ut på arbetsmarknaden. Projektet 
avslutas under hösten 2017. Några effekter går inte att se i dagsläget. Degerfors kommun deltar även i ett större projekt 
inom länet med motsvarande syfte. Detta projekt ska bedrivas under ca 2,5 år och nio av länets kommuner deltar. 
Projektet är beviljat medel från ESF men har ännu inte startat. Förutom att motverka utanförskap är syftet för de bägge 
projekten att minska framtida kostnader för försörjningsstöd. 

Ett nytt IT-system för registrering av flextid var planerat att införas under hösten 2017. På grund av personalomsättning 
och planerad sjukfrånvaro kommer detta inte ske förrän 2018. 

 

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 korta. Inom byggområdet är handläggningstiderna längre och uppgår till ca 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.  

 



 

 26

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. 
Två ärenden har under första halvåret ej stått sig i första instans vid överprövning. Det gäller ett strandskyddsärende 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 
kommunstyrelsens och nämndernas reglemente gäller följande tider inför sammanträde: 

o Kommunfullmäktige, senast 7 dagar innan sammanträdet 
Målet är uppnått. 

o Kommunstyrelsen och övriga nämnder, senast 4 dagar innan sammanträdet. 
Målet uppnås i allt väsentligt 

  

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 och planen är att den ska föreläggas kommunfullmäktige 
för ställningstagande senast i december 2017. 

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 företag väljer att stanna 
kvar i Degerfors kommun eller förlägga ny verksamhet inom kommunen.  
Arbetet består mycket av att bygga relationer med befintliga företag och att marknadsföra möjligheterna för företag att växa 
just här. Detta görs genom besök, telefonkontakter och informationsutskick till företagen och att vi är förberedda på 
förfrågningar och snabbt kan ta fram underlag. Glädjande nog så uppfattar företagen kommunen och näringslivsavdelningen 
som engagerade och lättillgängliga. Detta framgår klart i Svensk näringslivs ranking där kommunen 2016 klättrade över 70 
placeringar och där vi med stor säkerhet kommer stiga ytterligare i årets ranking som släpps i början av september. 

 
Verksamhetsmått/nyckeltal 

De nyckeltal som presenteras i budgeten för kommunstyrelsens verksamheter är egentligen inga verksamhetsmått utan 
budgetbelopp för utvalda verksamheter inom kommunstyrelsen.  

(tkr) Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Delår 
2017 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelse * 2 361 985 

Partistöd * 492 246 

Bidrag till kulturell verksamhet, inkl nolltaxa 1 427 1 070 538 

Näringslivsbefrämjande åtgärder * 2 499 1 609 

Turism (exkl camping) * 749 132 

Personal- och ekonomiadministration 8 296 8 940 4 142 

Frivilliga skolformer * 49 700 24 808 

Belopp presenterades ej i årsredovisning 2016 
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Prognostiserat resultat 

Kommunstyrelsens budget uppgår till 100,0 mkr och där är kostnaderna för de frivilliga skolformerna som bedrivs av 
gymnasienämnden den enskilt största budgetposten med 49,7 mkr. Även kostnaderna för räddningstjänst återfinns 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Den budgeterade kostnaden för denna verksamhet uppgår till 10,2 mkr. 

De bokförda kostnaderna sammantaget inom kommunstyrelsens verksamheter uppgår 50,1 mkr. Det innebär att ca 
50,5 % av årets anslag förbrukats. 

De verksamheter som i dagsläget bedöms gå med underskott är bostadsanpassningsbidrag samt även färdtjänst. 
Sammantaget bedöms underskottet för dessa verksamheter kunna uppgå till 5,0-1,0 mkr. Kostnaderna för dessa 
verksamheter är svårt för kommunen att påverka med gällande regelverk utan förmodligen måste mer utrymme skapas 
för dessa verksamheter i framtida budgetar. 

Gymnasienämnden prognostiserar ett underskott för 2017 med 2,2 mkr. Degerfors kommuns andel av underskottet 
uppgår till drygt 0,9 mkr. Gymnasienämnden har inte presenterat några förslag på åtgärder på hur underskottet ska 
minimeras. 

Område kommunfastigheter inom Degerforsbyggen AB beräknar ett underskott om ca 0,2 mkr för 2017.  

Den sammantagna bedömningen är att av det samlade underskottet ovan om drygt 2 mkr kan förhoppningsvis ca 
hälften klaras inom befintlig budget.  

Investeringar 

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2017 uppgår till 4 471 tkr. Det största projekten är trafiksituation/utemiljö 
Stora Valla med en budget om 1 620 tkr och fiber på landsbygd med 1,0 mkr. Vad gäller trafiksituation/utemiljö Stora 
Vallaskolan har trafiksituationen färdigställts och en multisportarena kommer uppföras under hösten 2017. Vad gäller 
fiber landsbygd kommer anslaget inte att förbrukas innevarande år. Degerfors Energi AB anlägger i stället en stamfiber 
med en knutpunkt i Åtorp där fiberföreningar kan ansluta sig till. 

Beslutad byggnation av lastkaj och färdigställande av ventilation och ytskikt i nämndhuset har ej färdigställts som 
planerat under våren 2017. I samband med nytt ramavtal i höst gällande byggnadsarbeten kommer projekten åter igång. 

Etapp II på järnvägsstation kommer färdigställas under hösten. Efter första halvåret har det förbrukats 1 083 tkr. När 
projektet färdigställts kommer medel rekvireras från region Örebro län då projektet finansieras av de sk 
”citybanepengarna”. 

Sammantaget bedöms investeringsbudgeten för kommunstyrelsen hålla sig inom tilldelad budget.  

Framtid 

Under hösten 2017 är planerna att ett arbete kommer påbörjas central hur man inom kommunen kan få ned 
sjukskrivningstalen. Inom personalområdet kommer utöver detta arbete påbörjas med andra styrdokument som 
exempelvis friskvård och rekrytering. 

En styrmodell och ny strategisk inriktning kommer att behandlas i kommunstyrelsen i början på september. Senare 
under hösten kommer även ställningstagande ske på vilket sätt kommunstyrelsen önskar utöva sin uppsiktsplikt över 
nämnder, bolag och kommunalförbund.  

Under 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att gälla. Diskussioner har förts både med Karlskoga kommun 
och kommunens egna bolag om en samverkan kan ske kring en tjänst som dataskyddsombud. 

För att kunna erbjuda fler anställda i kommunen heltidstjänster och därmed större möjlighet att kunna försörja sig på 
sin lön har ett heltidsprojekt startat upp i augusti. Projektet löper under resterande del av 2017 och 2018. 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN  

Årets verksamhet under plan- och bygglagstiftningen 
Antalet ärenden rörande bygglov har under perioden uppgått till 75 st (jämfört med 90 i fjol). 
Handläggning av bygglovsärenden har prioriterats. Handläggningstiden har uppgått till ca 10 veckor. 
Antalet ärenden avseende ovårdade fastigheter är oförändrat fortsatt högt och få har kunnat avslutas. 
Hela tre förhandsbesked har behandlats positivt gällande nybyggnation av enbostadshus på landsbygd. Dessutom pågår 
prövningen av den första bygglovsansökan gällande nyproduktion från allmännyttan på drygt 30 år (Kanada).  

Årets verksamhet under miljöbalken och livsmedelslagstiftningen 
Tillståndsansökningar, anmälningar, klagomål, remisser, miljö- och årsrapporter samt förfrågningar inom 
verksamhetsområdena har handlagts med korta handläggningstider. Tillsyn har skett enligt kontroll- och tillsynsplaner 
inom områdena livsmedelstillsyn, miljöskydd- och hälsoskyddstillsyn. Antalet diarieförda ärenden inom gebiten 
uppgick till 127 stycken (121 i fjol). Tillsynsarbetet beträffande enskilda avlopp utmed Östersjöns avrinningsområde 
pågår liksom framtagandet av ett handlingsprogram för förorenad mark. 

För att inte tillsynsskulden inom livsmedelskontrollen skulle öka har externt konsult används under perioden i samband 
med sjukskrivning. Årets sjökalkning har avslutats. 

 
Måluppfyllelse 
Inom verksamhetsområdena miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn har löpande tillsyn och prövning fungerat 
på viss bekostnad av förebyggande kontroll och strategiskt arbete. Nämndens prioriteringar efterlevs. Samtliga 
besvärsärenden utom två har stått sig vid överprövning. 
 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
De nyckeltal som anges i budgeten är antalet diarieförda ärenden. Under första halvåret 2017 uppgick de till totalt 202 
stycken. Någon budgeterad nivå på antal ärenden för 2017 finns ej.  
 

Prognostiserat resultat 
Studieresa till bomässan i Linköping kan komma att medföra visst överskridande av budgeten. Nämndens totala budget 
uppgår till 124 tkr. 
 

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

Framtid 
Sårbarheten är stor, särskilt inom byggverksamheten. Inför 2018 har budgetramen återställts till motsvarande 1,0 ssg 
byggnadsinspektör.  
 
Taxorna avseende plan- och bygglov samt miljötillsyn behöver ses över och justeras. 
 
Bygg- och miljönämnden ingår i den organisationsöversyn som initierats av kommunstyrelsen.  
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SERVICENÄMNDEN 

Årets verksamhet 

Serviceförvaltningen har tillsammans med idrottsföreningarna i kommunen bildat 
ett föreningsråd där möten kommer att hållas regelbundet.  

Med anledning av den ökade arbetsbelastningen har servicenämnden begärt 
utökning av ytterligare en tjänst på IT-enheten från kommunstyrelsen.  

Renhållningsverksamheten har under våren asfalterat återvinningsplanen, 
beställning av ny komprimator och lastväxlarflak har gjorts och ny sopbil 
levererades i början av året.  

Projektering för nybyggnation av nytt vattenverk har gjorts och en kostnadskalkyl 
har lämnats på cirka 40 mkr. Investeringen och tidigare budgeterade underskott 
kommer medföra att en höjd VA-taxa blir nödvändig från 2018. 

Måluppfyllelse  

Serviceförvaltningen har med utgångspunkt i Vision 2022 (KF § 105/2009) och Strategisk inriktning 2011-2014 
formulerat följande övergripande mål för sin verksamhet, vilka ska vara väl kända av samtliga medarbetare i 
organisationen. 

Efter första halvåret ser måluppfyllelsen god ut. På några områden pågår arbete för att uppnå målen, exempelvis 
metaller i slammet där Nickel-halten fortfarande påvisar ett högt värde. Även inom IT-enheten pågår en översyn med 
anledning av den revision som genomförts under året. 

Nyckeltal 

    2014 2015 2016 

Kostnad gator, vägar samt 
parkering, kr/invånare 

Degerfors 1 354 1 536 1 538 

Örebro 
län 

1 291 1 395 1 445 

Nettokostnad gator, vägar samt 
parkering kr/invånare 

Degerfors 964 1 030 920 

Örebro 
län 

1 146 1 221 1 269 

Kostnad parker, kr/invånare Degerfors 223 244 265 

Örebro 
län 

309 340 373 

Nettokostnader parker 
kr/invånare 

Degerfors 223 208 264 

Örebro 
län 

287 307 350 

Bilväg i kommunen, kommunal, 
meter/invånare 

Degerfors 8,5 8,5 8,5 

Örebro 
län 

6,4 6,4 6,3 

Cykelväg i kommunen, total, 
meter/invånare 

Degerfors 1 1 3,2 

Örebro 
län 

0,8 0,8 1 

Sjukhusrapporterade olyckor inom 
vägtransportområde, antal/100 
000 invånare 

Degerfors 357 461 479 

Örebro 
län 

232 328 403 

          

Hushållsavfall (ton)   1 943 1 924 1 992  

Matavfall (ton)   222 243 186  

Kilo hushållsavfall/invånare   204 201 207  

Kostnad/ton hushållsavfall (kr)   4 332 4 231 4 485  
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Levererad mängd dricksvatten   * * * 

Debiterad mängd dricksvatten   * * * 

Dricksvatten svinn %   * * * 

          

Elkostnader -Skattekollektiv (tkr)   1 584 1 831 1 818 

Elkostnader - Avgiftskollektiv (tkr)   1 567 1 597 1 390 
*Rapporteras i årsredovisning 2017 

Prognostiserat resultat 
Den skattefinansierade verksamheten räknar med ett nollresultat för hela året om inget oförutsett inträffar. 

Renhållningsverksamheten har genomfört en större asfaltering av återvinningsplanen samt inköp av lastväxlarflak vilket 
gör att prognosen visar ett underskott på cirka 300 tkr. Vatten- och avloppsverksamheten hade vid årets början ett 
budgeterat underskott på 300 tkr. Årsprognosen kommer att påverkas av hur stor kapitaltjänstkostnaden blir för 
byggnationen av det nya vattenverket samt tillkommande grundavgifter för nya abonnenter. Intäkterna för 
anslutningsavgifter 2015-2016 är periodiserade och beräknas uppgå till 280 tkr per år. 

Resultaten för avgiftskollektiven kommer att regleras inom respektive resultatfond.  

Investeringar 
Servicenämndens investeringsbudget 2017 uppgår till totalt 28 mkr, varav 8,4 mkr avser skattekollektivet och 19,6 mkr 
avgiftskollektivet. Investeringsbudgeten inkluderar överförda medel för de investeringsprojekt som inte färdigställdes 
under 2016, totalt 13,2 mkr varav 298 tkr avser skattekollektivet och resterande 12,9 mkr avgiftskollektivet.  

 Investeringar (tkr) Överfört från 2016 Budget 2017 Utfall jan-jun 2017 Prognos 2017 

Skattekollektiv 297,9 8 914,9 1 815,2 8 914,9 

Affärsverksamhet 12 946,5 19 104,5 3 572,0 6 758,0 

Planerade investeringar på fastigheter är under året nytt tak på Nämndhuset (800 tkr), låssystem Strömtorpsskolan (200 
tkr) samt badrum på Degernäs herrgård (200 tkr). 

Efter en översyn av investeringsbehoven på hela fritidsområdet finns det i långtidsplanen för investeringar 750 tkr 
årligen att fördela mellan kommunens fritidsanläggningar.  Arbetet med dränering av B-planen vid Stora Valla 
idrottsplats färdigställdes under sommaren. 

En första kostnadskalkyl för nybyggnation av vattenverk uppgår till 40 mkr. Enligt tidigare beslut i servicenämnden 
har 2,2 mkr ombudgeterats och 10,1 mkr förts över från 2016. Den totala investeringsbudgeten för vattenverket uppgår 
till 12,3 mkr och resterande investeringsbehov får under hösten tas upp som en tilläggsinvestering i 
kommunfullmäktige. 

Framtid 
På grund av fler datorer, surfplattor och mobiltelefoner ökar kraven på IT-enheten både vad gäller säkerhet och 
arbetsbelastning. 

Tjänsten som driftchef har länge varit vakant och kommer att tillsättas efter semestern vilket möjliggör en mer 
långsiktig verksamhetsplanering. 

Utredning av nytt vattenverk är klart och en första kostnadskalkyl finns framtagen. Arbetet fortsätter efter sommaren 
med upphandling och detaljplanering. 

Även utredningen om vattenförsörjning till Svartå är klar och det fortsatta arbetet kommer att starta upp efter att nya 
vattenverket i Degerfors är klart. 
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Under hösten 2017 kommer taxorna för vatten- och avlopp att ses över. En höjd taxa kommer att bli aktuell från 2018 
för att täcka de ökade kostnaderna för verksamheten. VA-taxan som gäller nu ligger lägre jämfört med närliggande 
kommuner. 

En revidering av renhållningsföreskrifter och avfallsplan ska färdigställas under hösten och möjlighet till hämtning av 
trädgårdsavfall ska ses över. 

 

 

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  

Årets verksamhet 
Utbildningsverksamheten inom förvaltningen är tydligt målstyrda genom politiska styrdokument på nationell och 
kommunal nivå. Verksamheterna redovisar resultat och förslag till åtgärder i årliga kvalitetsredovisningar som återfinns 
på kommunens webbplats.  

Arbetet i skolan med måluppfyllelse på alla områden har fortsatt under året. Under året har ytterligare en 
förskoleavdelning öppnat. Under våren var också den extra avdelningen för sexåringar i Åtorp igång. Barngrupperna i 
förskolan har vi lyckats hålla på en något lägre nivå i enlighet med plan men fritidshemsgrupperna är mycket stora. 
Kulturområdet har fått olika projektmedel som syftar till att utveckla verksamheten och att nå de grupper som ännu 
inte har kontakt med kulturverksamheten. 

Måluppfyllelse 
Fortfarande är det största utvecklingsområdet att öka elevernas måluppfyllelse men också området normer och värden 
är prioriterat. Elevresultaten behöver generellt sett bli bättre. Även i år har vi goda resultat i årskurs 9 och 
måluppfyllelsen vad gäller behörighet till nationellt program på gymnasiet ökar såvitt vi kan se. Dock ser vi att 
måluppfyllelsen sjunker i de lägre åldrarna. Behörigheten till gymnasiet och andelen godkända i alla ämnen saknas det 
fortfarande fastställd statistik på, den kommer senare under hösten. Mer information kring måluppfyllelse kommer 
finnas i årets kvalitetsrapport med korrekt statistik som färdigställs senare under hösten. 
 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
NYCKELTAL Delår Delår 
 2016 2017 
Biblioteket   
Nettokostnad/invånare (kr) 134 130 
Musikskolan   
Nettokostnad/invånare (kr) 171 169 
Förskolan   
Antal barn 430 412 
Nettokostnad/barn (kr) 54 922 55 608 
Förskoleklass   
Antal barn 72 91 
Nettokostnad per barn (kr) 22 917 23 117 
Fritidshem   
Antal barn 309 335 
Nettokostnad per barn (kr) 14 154 10 270 
Grundskola   
Antal elever 849 857 
Nettokostnad per elev (kr) 54 706 53 873 
Grundsärskolan   
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Antal elever med undervisning i 
Degerfors 8 9 
Antal elever med undervisning i 
annan kommun 1 1 
Nettokostnad per elev (kronor) 288 678 275 688  

 
Under det gångna läsåret har vi haft många barn i både förskoleklass och fritidshem. Fördelningen av 
personalkostnader mellan dessa verksamheter är till viss del fortfarande lite fel men ska fångas upp och rättas under 
kommande termin. 

Antalet barn i förskolan fortsätter att ligga högt men har sjunkit något sen 2016. Den totala kostnaden har sjunkit men 
gör att kostnaden per barn höjs något. 

 

Prognostiserat resultat 
Det är i dagsläget svårt att göra en riktig ekonomisk prognos för helåret 2017. Till viss del beror detta på bytet av 
ekonomisystem vilket gjort att vi är osäkra på periodiseringar och liknande. Dessutom har vi fått beslut om lägre 
statsbidrag inom vissa områden. Att beloppen blivit lägre beror på att bidragen var översökta, dvs. det är fler kommuner 
som sökt vilket lett till att kommunernas gemensamma ansökningar uppgår till ett högre belopp än staten har att 
utbetala. Dock ser vi positivt på prognosen och tror att viska kunna hålla resultatet inom budget. Detta under 
förutsättning att inga större överraskningar väntar under hösten. Interkommunala ersättningar och skolskjutskostnader 
är alltid svåra att uppskatta i förväg och redan nu ser vi att framför allt de senare kommer bli högre än vad vi har i 
budget. Totalt sett för hela förvaltningen prognostiseras ett nollresultat för helåret 2017.  
 

Investeringar 
Förvaltningen följer sin investeringsplan för året. Många projekt ligger ute för offert och kommer att genomföras under 
hösten.  
 

Framtid 
Förvaltningen har ett antal områden som särskilt kommer prioriteras under kommande läsår. Förutom det 
överskuggande behovet av högre måluppfyllelse av kunskapsresultaten ser vi också att andra områden bör prioriteras, 
vilket vi tror kommer påverka också måluppfyllelsen vad gäller kunskap. 

Vi behöver få till en bättre arbetsmiljö för både elever och personal. Antalet kränkningar måste gå ner och också 
sjukfrånvaron hos personalen. Detta tror vi hänger ihop. Vi måste jobba på att bli en mer attraktiv arbetsgivare så att 
vi både får behålla vår personal och också kunna rekrytera ny behörig personal när så behövs. 

Ett område som länge fått komma lite i andra hand är fritidshemmen. Detta har uppmärksammats och mycket fokus 
finns där idag. Men vi behöver fortsätta arbeta och se fritidshemmen som det komplement till skolan som det faktiskt 
är och ska vara. Vi har fortfarande stora elevgrupper på fritidshemmen. Ett bättre resursfördelningssystem behövs för 
både fritidshem och grundskola. 

Vi har under året haft 13 förstelärare igång som jobbar intensivt med sina respektive uppdrag och vi ha inför hösten 
11 st. Vi har genom omorganisation och fördelning av arbetsuppgifter kunnat skapa fyra heltidstjänster som biträdande 
rektorer. Detta innebär bättre arbetsmiljö för ledningen i förvaltningen. 

Under året har fritidsgården flyttat från Stora Vallaskolan till Folkets hus och gjort en mycket lyckad omstart. 
Besöksantalet har ökat och vi har också planer på att utöka verksamheten så att det blir ett större samarbete med 
Folkets hus-föreningen och också med Musikskolan och Biblioteket. Under hösten görs en satsning på utökade 
öppettider för att försöka motverka den negativa trenden med förstörelse i centrum. 

Vi har en kulturverksamhet som ger återklang på olika sätt. Kulturområdet har flera projekt på gång som alla syftar till 
en utveckling av verksamheten som ska gynna alla kommuninvånare. Mer för fler, Bland de blå bergen och Meningsfull 
fritid syftar alla till att fler kommuninvånare ska få del av kommunens olika kultur- och fritids-/ föreningsaktiviteter. 
Ett ökat samarbete mellan kulturområdet och kommuninvånarna som bara kan ge vinnare. 
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SOCIALNÄMNDEN 

Årets verksamhet 
Under första halvåret har den organisationsförändring som fastställdes under 2016 genomförts. Förvaltningen består 
nu av två verksamhetsområden; en för Vård och Omsorg (VoO) och en för Individ, Familj och Funktionshinder (IFF) 
med varsin verksamhetschef. Nattpersonalen inom VoO har inte längre en egen organisation med undantag för 
nattpatrullen inom hemtjänsten. 

Under 2017 pågår ett arbete inom hela förvaltningen för att förbättra arbetet med stöd till anhöriga. All personal ska 
genomgå en webutbildning och tillsammans med den egna arbetsgruppen utforma egna rutiner för hur stödet ska 
utformas. Målsättningen är också att utveckla det värdegrundsdokument som finns med innehåll som riktar sig mot 
bemötande av anhöriga. 

Arbetet med att öka användningen av digitala hjälpmedel har fortsatt. Ett system med digital signering av delegerade 
uppgifter i hemsjukvården har införts. Detta leder till ökad medicinsk säkerhet för patienterna och förenklar 
administrationen. Införandet av digital signering är en av tio punkter i den plan för utveckling av hemtjänsten som 
antagits av socialnämnden som en följd av den genomlysning som genomfördes under 2016. En annan är att 
hemtjänstens bilar numera har digitala körjournaler. 

Under årets första månader har flera ungdomar än normalt placerats på behandlingshem för missbruk. Eftersom varje 
placering medför stora kostnader kommer detta att påverka förvaltningens ekonomiska resultat. Samtidigt har arbetet 
med den sociala insatsgruppen (SIG) börjat finna sina former och visat lovande resultat. SIG är ett projekt som bedrivs 
med stöd av medel från den sociala investeringsfonden i kommunen. 

Ett nytt LSS-boende togs i bruk under februari månad. Det är beläget på Gärdesvägen och har sex lägenheter. Genom 
detta förverkligades socialnämndens ambition att tillskapa servicebostäder för funktionshindrade.  

Verksamheten för ensamkommande barn ökade kraftigt i omfattning under 2015. Nu finns en motsatt utveckling där 
antalet barn successivt sjunker. Det tillfälliga HVB-hem som var placerat på Västergården har stängts. Genom 
tillskapande av lägenheter för utslussning och stödboende på Slingan har kommunen anpassat sig till de nya 
statsbidragsregler som gäller från 1 juli 2017. Planering för att under 2018 stänga ytterligare ett HVB-hem har påbörjats. 
I och med det har en framtida övertalighet på 15 personal konstaterats. Samtidigt arbetar verksamheten med utveckling 
genom deltagande i SKLs arbete med innovationsguiden. Det syftar till att med utgångspunkt från de som har egen 
erfarenhet av verksamheten förnya denna. 

Degerfors tog under 2016 emot ett stort antal nyanlända. För att förbättra deras möjlighet till integration och för att 
vägleda dem i det svenska samhället har ett informationscenter i samverkan med Degerfors Multikulturförening och 
Eritreanska föreningen öppnats. Centret finansieras genom bidrag från länsstyrelsen. Det tidigare projektet Vägen 
Vidare har permanentats och riktats tydligt mot gruppen med nyanlända. Ett nytt arbetsmarknadsprojekt finansierat 
genom de europeiska sociala fonderna benämnt ”All in” planeras. Projektet kommer att bedrivas tillsammans med åtta 
andra kommuner i länet. 

Kompetensförsörjningen inom olika yrkesgrupper har blivit en allt större utmaning. Framförallt är det bland 
socionomer och sjuksköterskor som vakanser uppstår. Bland undersköterskor finns svårigheter att hitta utbildade 
vikarier. Det är viktigt att kommunen kan fortsätta att locka till sig personal med rätt kompetens för att verksamheten 
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ska kunna fortsätta hålla en hög kvalitet. Löneläget för dessa yrkesgrupper höjs genom den brist som finns vilket leder 
till ökade kostnader för kommunen. 

 

Måluppfyllelse 
Med utgångspunkt i kommunens vision och strategiska plan samt redovisad omvärldsspaning och nulägesanalys har 
Socialnämnden fastställt tre inriktningsmål för verksamhet 2015 – 2017: 

Socialnämndens verksamhet kännetecknas av att den bidrar till ökad självständighet för de enskilda som är i behov av 
denna. 

Socialnämndens verksamhet kännetecknas av att de insatser som ges utgår från de enskildas behov, samordnas och 
bildar en helhet. 

Socialnämndens verksamhet kännetecknas av att kvaliteten i den är säkerställd och håller en hög nivå. 

Med utgångspunkt från inriktningsmålen har nämnden beslutat om indikatorer för att följa måluppfyllelsen. Dessa har 
målsatts och strategiska aktiviteter för att uppnå målen utformats. Måluppfyllelsen är särskilt god vad gäller kötid till 
SÄBO vilken fortsatt har utvecklats positivt. Utbetalt försörjningsstöd och antal barn i hushåll med försörjningsstöd 
utvecklas också i enlighet med målen. Däremot finns fortsatta svårigheter med uppföljningen av registrerade avvikelser. 
En för låg andel av avvikelserna analyseras och leder till åtgärder. 

Nämnas kan också att den palliativa vården i kommunen håller en mycket hög kvalitet enligt det nationella 
kvalitetsregister som finns inom området. Likaså visar kvalitetsregistret på demensområdet (BPSD) att vården i 
kommunen håller en hög nivå. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Vård och omsorg 2017 2016 2015 
Antal brukare avseende:       
Omvårdnadsinsatser dagtid, ordinärt boende 115 157 160 
Omvårdnadsinsatser natt, ordinärt boende 36 29 36 
Serviceinsats, ordinärt boende 126 123 95 
Trygghetslarm 262 291 296 
Antal platser, särskilt boende 109 109 109 
Antal platser, korttidsboende 15 15 15 

    
Individ, familj och funktionshinder 2017 2016 2015 
Antal vuxna med personlig assistans 10 10 8 
Antal barn med personlig assistans 6 6 5 
Antal platser, gruppboende 28 23 24 
Antal platser, stödboende 9 10 9 
Antal platser, daglig verksamhet 51 50 38 
Utbetalning försörjningsstöd jan-jun (tkr) 5 835 6 042 5 520 
Utfall försörjningsstöd helår **) 11 700 11 500 11 011 
Hushåll med försörjningsstöd:       
Kvartal 1 178 177 191 
Kvartal 2 181 192 186 
 

Prognostiserat resultat 
Det prognostiserade resultatet för Socialnämnden efter juni månad är ett beräknat underskott i den löpande 
verksamheten om ca 1 980 tkr, exklusive projektet Social insatsgrupp, vilket finansieras av den sociala 
investeringsfonden.  

För den förvaltningsövergripande verksamheten är prognosen ett överskott om 1 770 tkr till följd av intäkter för utfört 
arbete åt psykiatrin, vilket inte finns med i budget samt budgetposten för oförutsatta kostnader.  
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Inom VoO överstiger kostnaderna för sjukvårdsmaterial samt lönekostnader för sjuksköterskor budget men prognosen 
för området är ändå ett överskott om 550 tkr då en ny boendeenhet inte kommer öppnas under året.  

Prognosen för IFF är ett beräknat underskott om 4 300 tkr till följd av kostsamma institutionsplaceringar både för 
barn och unga samt vuxna, men även på grund av höga lönekostnader inom funktionshinderområdet samt höga 
kostnader för kontaktpersoner och ledsagning.  

Investeringar 
Socialnämndens investeringsbudget 2017 uppgår till 2 297,4 tkr, varav 897,4 tkr avser överförda medel från 2016 års 
investeringsbudget. 900 tkr utav den totala budgeten beräknas inte utnyttjas under året då nya lokaler för hemtjänsten 
beräknas vara färdiga först under 2018 samt att den totala budgeten för E-tjänster inte beräknas förbrukas. Arbetet 
med digitala signeringslistor pågår under året och ett första arbete med att se över ett planeringssystem till hemtjänsten 
samt nyckelfri hemtjänst kommande år har påbörjats. 

Framtid 
Arbetet med införande av ett arbetssätt där utgångspunkten ska vara individens behov (IBIC – Individens Behov i 
Centrum) kommer fortsätta under 2017 och 2018. Hemtjänsten kommer under hösten att börja använda det nya 
arbetssättet.  

År 2018 träder en ny betalningsansvarslag i kraft med högre krav på samverkan mellan hemsjukvård, slutenvård och 
öppenvård. Antalet dygn som en utskrivningsklar patient kan finnas kvar på lasarettet innan det kommunala 
betalningsansvaret träder in kommer att sänkas. Som ett led i förberedelserna kommer ett hemtagningsteam att bildas 
under hösten bestående av biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och undersköterskor. Våra 
arbetsprocesser när det gäller samverkan med slutenvård och öppenvård inom hälso- och sjukvården behöver 
förändras för att kunna möta kraven i den nya lagen.  

Kommunen har beslutat att genomföra ett projekt för att öka andelen heltider med början inom socialförvaltningen. 
Andelen heltider är särskilt låg i Vård och Omsorg. Innan årsskiftet ska en handlingsplan ha utarbetats för hur detta 
arbete ska genomföras.  

Beslut har fattats om nya lokaler för hemtjänsten. Ombyggnationen kommer att påbörjas i slutet av 2017. Detta leder 
i sin tur till att delar av daglig verksamhet kommer att behöva flytta till nya och bättre anpassade lokaler under hösten. 
Möjligheten till utökat samarbete mellan olika verksamheter kommer att bli bättre med dessa förändringar.  

 

GYMNASIENÄMNDEN 

Årets verksamhet 
Antalet elever i alla nämndens verksamheter ligger kvar på en hög nivå. De som 
kom i flyktingströmmarna hösten 2015 och som fått uppehållstillstånd har startat 
eller står i kö till SFI-undervisning. Antalet ensamkommande har minskat något 
men mindre än vad som beräknades. Dessa elever blir kvar inom gymnasieskolan 
minst tre år och hinner sällan bli behöriga för gymnasiestudier. Byggprogrammet 
kommer att starta till hösten 2017 och lokaler och verksamhet har planerats och 
färdigställts. Fler elever kommer att erbjudas yrkesintroduktion inom 
introduktionsprogrammet. Antagningen gick i det stora hela bra men med några 
program som fick få sökande. Nämnden får ta med sig frågan under året, hur 
antalet platser och program ska hanteras långsiktigt. Ekonomiskt beräknar 
nämnden att gå med ett underskott beroende på ändrade statsbidrag. För 
yrkesvux måste kommunerna bidra med minst hälften av kostnaderna för att få 
tillgång till statsbidrag. Ett bidrag för att öka antal komvux-studerande gick 
tidigare direkt till verksamheterna men går från och med 2017 in i kommunernas 
centrala intäkter från staten. Verksamheten har inte blivit fullt kompenserad för 
detta. Osäkerhet finns hur nämnden ska hantera detta underskott de närmaste 
åren. 
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Måluppfyllelse 
Den statliga statistiken är ännu inte publicerad. Nämndens verksamheter presterar ofta på riksnivå eller lite bättre. Det 
var ett litet sämre resultat på några områden 2016. Det är stora skillnader mellan de olika programmen. Projektet 
#jagmed har fått kontakt med flera ”hemmasittare” och fått med dem i olika verksamheter i samarbete med 
socialförvaltningarna, arbetsförmedlingen, regionen och försäkringskassan. Eleverna känner sig i stort trygga och färre 
upplever sig vara utsatta för diskriminering eller kränkande behandling. Medarbetarundersökningen kunde tyvärr inte 
utföras fullt ut eftersom enkätföretaget gick i konkurs under processen. Tidigare har medarbetarnas nöjdhet varit ett 
utvecklingsområde. Region Örebro län har önskat att gymnasieförvaltningen ska leda ett stort 
kompetensförsörjningsprojekt i regionen för att stärka medarbetarnas kompetens inom några branscher. En uppstart 
pågår under vår och höst. 

Verksamhetsmått/nyckeltal 
Styrmått 2014 2015 2016 2017 

Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, 
andel (%) av nybörjarelever exkl IM, 
skolkommun 

Karlskoga 78 

Degerfors 63 

Karlskoga 83 

Degerfors 74 

Karlskoga 76 

Degerfors 68 

 

Genomsnittlig betygspoäng, av elever med 
avgångsbetyg från gymnasieskolan, 
skolkommun (GY2011) 

Karlskoga 13,5 

Degerfors 13,5 

Karlskoga 14,2 

Degerfors 12,6 

Karlskoga 13,9 

Degerfors 12,6 

 

 

Prognostiserat resultat 

tkr

Utfall 2017     
jan-juni

Prognos    
2017

Budget        
2017

Avvikelse 
2017

Kostnader 131 312 275 339 271 139 -4 200
- varav personal 64 442 130 933 128 933 -2 000
Intäkter -51 247 -111 311 -109 311 2 000

Nettokostnader 80 065 164 028 161 828 -2 200

Nettobudget 161 828 161 828 161 828 0

Eventuella avvikelser 849 -2 200 0 -2 200

Uppföljningen t o m juni är siffermässigt något preliminär utifrån att Karlskoga kommun byter ekonomisystem. Det 
bokförda resultatet är fortsatt positivt beror till största del på att intäkter från migrationsverket är högre än budget för 
perioden. Lönekostnader och intäkter kommer att avvika från budget utifrån statsbidrag för lärarlönelyft med ca 2 
mnkr. 

Underskott deklareras för vuxnas lärande motsvarande ca 2,2 mnkr vilket kommer av att staten omfördelat statsbidrag 
för Komvux inom kommunen. Inom Yrkesvux förändras också statsbidragen vilket innebär ökade kostnader.  

Prognosen förutsätter i övrigt att vuxnas lärande och gymnasiet erhåller ersättning från etableringsmedlen avseende 
nyanlända enligt samma princip som 2016. Dessa förväntade intäkter är beräknade i resultatet. 

Utifrån de direktiv som anges i beslutet för treårsbudgeten ska varje nämnd totalt redovisa ett nollresultat vid 
budgetperiodens utgång. 

Gymnasienämnden deklarerar ett underskott för 2017 på -2,2 mkr beroende på omfördelning av statsbidrag för 
Komvux. För treårsperioden 2017-2019 finns osäkerhet över hur detta ska hanteras och underskott deklareras vidare 
för detta. År 2017 kommer också innebära överskjutande kostnader för byggprogrammet. Storlek på överdrag beräknas 
i höst då organisationen och inköpen för att starta upp byggprogrammet är fastställt. Prognosen för 2017-2019 är -6,6 
mkr.  
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Investeringar 
Gymnasienämndens investeringar jan-jun 2017 uppgår till 529 tkr. Hela investeringsbudgeten på 1,5 mkr kommer att 
förbrukas under året. 

Framtid 
Utbildning och kompetens har blivit viktigare för den enskildes trygghet och etablering på arbetsmarknaden och 
viktigare för hela samhällets utveckling på lokal, regional och internationell nivå. Matchningen på arbetsmarknaden 
kommer de närmaste åren bli en av samhällets största utmaningar. Många branscher står inför stora rekryteringsbehov 
när dagens arbetskraft går i pension och arbetsmarknaden förändras. Samtidigt som rekryteringsbehoven är stora står 
många personer idag utanför arbetsmarknaden. Gymnasienämndens verksamheter har en viktig uppgift för att bidra 
till att klara denna utmaning. Flera grupper av medborgare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, t ex: - 
Ungdomar och vuxna som kommit som nyanlända till Sverige de senaste åren har ofta en kort skolgång eller en skoltid 
som av olika orsaker inte kunnat ge en tillräcklig kompetens för den svenska arbetsmarknaden. - Många som är födda 
i Sverige har av olika orsaker inte klarat att få en fullständig utbildning. - Personer med funktionshinder. Nämndens 
verksamheter behöver bygga upp ett nära samarbete med arbetslivet, arbetsförmedlingen och socialförvaltningarna för 
att tillsammans klara denna utmaning. Vi måste få alla, ungdomar och vuxna, i arbete eller studier. 

Utvecklingsarbetet behöver fortsätta för att säkerställa kvalitet i alla verksamheter. Ett utvecklingsarbete behöver vara 
uthålligt och långsiktigt samt bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Nämndens verksamheter har haft en god 
utveckling de senaste åren och nu är det dags att ta ytterligare steg. Vi behöver ta utvecklingsarbetet till nya nivåer där 
alla medarbetare, chefer och elever aktivt deltar. För att klara denna utmaning behöver verksamheten utveckla sin 
kompetens i samarbete med universiteten. 

Brist på lokaler är en annan utmaning. Elevantalet har ökat de senaste åren. Främst beror det på de nyanlända, vuxna 
och ungdomar, som kom under hösten 2015 men även för att gymnasieskolan har fått ett ökat söktryck. Det kommer 
nu att behövas en mer långsiktig lösning som ändå kan vara flexibel för framtida förändringar.  

 

 

 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

Årets verksamhet 

Överförmyndarverksamheten bedrivs i en gemensam nämnd tillsammans med Filipstads, Karlskoga, Kristinehamns 
och Storfors kommuner med hemvist i Kristinehamn. 

Under året har respektive medlemskommun beslutat om en arvodeshöjning för ställföreträdare. Vad gäller 
ställföreträdare till ensamkommande barn har nämnden föreslaget medlemskommunerna fatta beslut om en kraftig 
sänkning av arvodesnivåerna. Detta bland annat för att statsbidragen sänkts samt för att arvodesnivåerna ska närma 
sig varandra.  
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Prognostiserat resultat 
Bedömningen är att verksamheten kommer hålla sig inom budget. Det är dock viktigt att följa upp hur de ändrade 
statsbidragsreglerna för ensamkommande barn påverkar ekonomin.  

 

 

FOLKHÄLSONÄMNDEN 

Årets verksamhet 
Folkhälsonämndens uppgift är att skapa goda strukturella 
förutsättningar för invånarna hälsa i samverkan med andra nämnder 
och civilsamhället. Folkhälsonämnden redovisar ett resultat i linje 
med prognos efter utgången av juni 2017. Årsprognosen är ett 
nollresultat. Resultatet från 2016 visade att folkhälsonämnden 
klarade sin ekonomi, ökade sin produktion, fick nöjdare brukare, 
medarbetarna blev nöjdare och sjukfrånvaron sjönk. Detta arbete 
fortsätter enligt plan. Arbetsmiljön fick underkänt varför 
Parksskolans varuintag byggs samt att beslut fattats om att bygga 
gemensamt produktionskök med Karlskoga för förskolans mat.  

Tre samråd mellan kommunerna har genomförts där frågan om nytt 
kök, råvarukostnad, kostnad för ekologisk mat har beslutats samt 
finansiering av samordning av ung medborgardialog har diskuterats. 
Beslut har fattats om att förlänga befintliga folkhälsoavtal ytterligare 
ett år till april 2018.  Politisk grupp för utveckling av Ung 
medborgardialog samt Ungdomsfullmäktige har genomförts. 
Trygghets- och säkerhetsarbetet i Degerfors har följts upp och redovisats på Lok Brå. Drogfri skolavslutning har 
diplomerats som IQ-projekt och har genomförts med 399 ungdomar som alla blåste grönt. Folkhälsoenheten bildar 
en egen enhet med ansvarig chef from 1maj 2017. Ny verksamhetschef för städ har introducerats på förvaltningen. 
Arbetet med att ta fram kvalitetsnivå och frekvens för kommunal städverksamhet pågår. Kompetenskrav för 
städpersonalen har beslutats av nämnden. Jämförelsenätverk kost hade tema sjukskrivningar och rekrytering av 
kompetent personal i framtiden. Fortsatt jämförelse av konsumtionsmätningar kommer att ske. Kvalitetskontroll har 
genomförts tillsammans med nämnden under våren för att säkerställa att nämndens mål och styrmått speglar den 
politiska ambitionen och bidrar till fullmäktigemålen för Karlskoga och Degerfors för åren 2018-2020.  

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen för folkhälsonämndens mål och Degerfors strategiska inriktning totalt sett ser ut att bli god år 2017. 

Folkhälsonämndens mål och den strategiska inriktningen med hållbar utveckling, trygga insatser, stimulerande fritid 
och samverkan bedöms delvis vara möjlig att uppnå. Andel nöjda ungdomar som deltog i arrangemanget drogfri 
skolavslutning var 99 procent. I det drogförebyggande arbete sker samverkan med polis och andra aktörer för att skapa 
trygghet för kommuninvånarna. Färre ungdomar anger att de mår mycket bra/bra och ser ljust på framtiden. 

Folkhälsonämndens mål och den strategiska inriktningen att skapa delaktighet, goda matvanor och bra inomhusmiljö 
bedöms delvis möjlig att uppnå. Ur ett brukarperspektiv utvecklas samarbete genom olika råd. För att säkerställa 
kvalitet på maten i förskolan har ett analysuppdrag påbörjats. I undersökning om skoltoaletter tyckte eleverna att 
skoltoaletterna upplevs fräscha direkt efter städning, missnöje uppstår på grund av hur de själva brukar toaletterna.  

Folkhälsonämndens mål och strategiska inriktningen att arbeta förebyggande/främjande, skapa goda matvanor och 
samverka bedöms möjlig att uppnå. 16 ungdomar från Karlskoga och Degerfors hade feriepraktik inom städ och 
folkhälsa. Praktikanterna var nöjda vilket grundlades med gemensam introduktion, delaktighet och bra handledning. 
Genom intern samverkan har en bättre schemaläggning samt ökad vuxennärvaro i skolrestaurangerna bidragit till fler 
elever som äter skollunch. 

Inom ramen för folkhälsonämndens mål och den strategiska inriktningen att vara en attraktiv arbetsgivare sker inom 
kostverksamheten en kartläggning av arbetstider och arbetsuppgifter för att förbättra arbetsmiljö samt att skapa 
förutsättning för heltider. Inom städverksamheten används ett helhetsperspektiv för att effektivare använda befintliga 
resurser inom verksamheten.  
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Verksamhetsmått/nyckeltal 

Kostnader (tkr) %  av tot kostnader Kostnader (tkr) %  av tot kostnader

Jan-jun 17 Jan - jun 17 Jan-jun 16 Jan - jun 16

Personalkostnader 19 941 45% 19 828 45%

Råvarukostnad 16 572 38% 14 405 33%

Övriga kostnader 12 865 29% 9 630 22%

TOTALT 49 378 43 863

KOSTVERKSAMHETEN

 

De budgeterade personalkostnaderna är förbrukade till 49 % och de budgeterade råvarukostnaderna till 54 % efter 
utgången av juni 2017. Under övriga kostnader redovisas kostnader för lokalhyra, arbetskläder, reparation av maskiner, 
kapitaltjänstkostnader, administration med flera.  

Kostnader (tkr) %  av tot kostnader Kostnader (tkr) %  av tot kostnader

Jan-Jun 17 Jan - jun 17 Jan-Jun 16 Jan - jun 16

Personalkostnader 19 485 86% 18 854 81%

Materialkostnader 421 2% 355 2%

Övriga kostnader 2 651 12% 4 089 18%

TOTALT 22 557 23 298

STÄDVERKSAMHETEN

 

De budgeterade personalkostnaderna är förbrukade till 48 % och de budgeterade materialkostnaderna till 59 % den 30 
juni 2017. Under övriga kostnader redovisas kostnader för lokalhyra, arbetskläder, reparationer, kapitaltjänstkostnader, 
administration med flera.  

Prognostiserat resultat 
Under våren har kommunen bytt ekonomisystem vilket kan innebära att inte alla kostnader och intäkter finns bokförda 
till och med juni månad. Arbetet i huvudsak inriktas på att arbeta med helårsprognosen för Folkhälsoförvaltningen. 

Driftskostnader, Budget Resultat Årsprognos

netto (tkr) 2017 Jan-jun 2017 avvikelse

Intäkter -149 793 -75 721 0

Kostnader 151 658 76 981 0

Netto 1 865 1 260 0  

Folkhälsoenheten har förbrukat 60 % av sin budget vid utgången av juni månad. Det innebär att enheten har förbrukat 
1,1 mkr av årsbudgeten på 1.9 mkr. Folkhälsonämnden redovisar ett resultat i linje med prognos efter utgången av juni 
2017. Årsprognosen är ett nollresultat. 

Investeringar 
För 2017 genomförs investeringar att enligt upprättad investeringsplan utan avvikelser.  

Framtid 
Arbete med att öka andelen heltidstjänster fortsätter i enlighet med de rekommendationer som slutrapporten redovisat. 
Brist på teknik för information och kommunikation för städ- och kostpersonal samt utveckling av teknik för ungas 
medborgardialog är två viktiga frågor. Jämförelsenätverk fortsätter att drivas i syfte att utveckla kvalitet inom respektive 
verksamhetsområde. Ett nytt gemensamt kök för förskole-mat projekteras under hösten för att så snart som möjligt 
börja byggas. Inom städverksamheten har folkhälsonämnden gett ett fördjupat uppdrag om verksamhetsutveckling 
hösten 2017. Uppdraget genomförs med hjälp av forskningsstöd från Luleå tekniska universitet, Örebro Universitet 
och med hjälp av Örebro läns idrottsförbund. Kommande neddragningar kommer att drabba folkhälsonämnden 
genom att köpande förvaltningar vill minska kvalitets- och servicenivå för kost och städ. Fullmäktige har beslutat om 
lägsta nivå för kost. Beslutsunderlag för städ håller på att tas fram. Folkhälsoarbetet måste fortsätta och minskningar 
av resurser här medför färre möjligheter till förbyggande och främjande arbete i Degerfors.  
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BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST  

(Uppgifterna grundar sig på tertialrapport 1) 

Degerfors kommuns andel i förbundet är 12 %.  

Bergslagens räddningstjänst (BRT) lyfter bland annat fram följande områden i deras tertialrapport för första tertialet. 

Under våren 2017 har arbete i samverkan mellan polis, kommun och räddningstjänst intensifierats för att i ett tidigt 
skede fånga upp vad som skulle kunna utvecklas till olika problemområden i framtiden. Det har utifrån detta samarbete 
utförts insatser i Degerfors och Karlskoga. 

Arbete med handlingsprogram för 2017-2019 har arbetats fram under första halvåret 2016 och väntas behandlas av 
respektive kommunfullmäktige under hösten 2016. 

Sårbarheten inom de administrativa arbetsuppgifterna har uppmärksammats av revisorerna. Medlemskommunerna har 
även meddelats om sårbarheten. 

Under hösten 2016 och våren 2018 har arbete bedrivits inom begreppet ”organisationsutveckling” i syfte att skapa en 
organisation som kan bedrivas inom de ekonomiska ramarna. Som ett led i detta har en stf räddningschef utsetts och 
stationssamordnarna fått ett tydligare uppdrag och konverterats till stationschefer. 

Prognostiserat resultat 
Resultatet för första tertialet 2016 uppgår till 1,6 mkr (2,2 mkr). Helårsresultatet för 2017 prognostiseras till 1,2 mkr. 
Under tertial 2 och 3 finns större personalkostnader än tertial 1 vilket till stor del förklarar skillnaden mellan periodens 
resultat och det prognostiserade resultatet.  

Degerfors kommuns kostnad för räddningstjänsten uppgår till 4,7 mkr (4,5 mkr) för första halvåret vilket utgör ca 46 
% (46 %) av den totala årskostnad som budgeterats. 

 

DEGERFORS BOLAGSKONCERN  

Degerforsbolagen AB  
Bolaget ägs till 100 % av Degerfors kommun och är moderbolag för Degerforsbyggen AB, Degerfors Industrihus AB 
och Degerfors Energi AB. 

Degerforsbolagen AB äger och förvaltar kommunens aktier i de ovan nämnda bolagen. Resultatet per 2017-06-30 
bedöms till 968 tkr efter att hänsyn tagits till avkastningskravet på dotterbolaget Degerfors Energi AB. Prognosen för 
helåret är en vinst på 507 tkr. 

Degerforsbyggen AB 
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 kommunala 
näringslivs- och sysselsättningspolitiken samt därmed förenlig verksamhet.  
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Periodens resultat för bolaget uppgår till +1 215 tkr (3 915 tkr) exklusive kommunfastigheter. Prognosen för helåret 
beräknas till en vinst på 3 543 tkr vilket skall jämföras med en budgeterad vinst på 5 929 tkr. Orsaken till det försämrade 
resultatet beror på ökade kostnader för fastighetsskötsel och underhåll med en sammantagen fördyring om ca 1,8 mkr.  

Affärsområde bostäder uppvisar ett resultat vid halvårsskiftet på + 3 952 tkr. Prognosen för helåret beräknas till en 
vinst på 4 424 tkr vilket skall jämföras med en budgeterad vinst på 5 929 tkr.  

Affärsområde kommunfastigheter uppvisar ett resultat vid halvårsskiftet på – 617 tkr (+ 1 154 tkr). Prognosen för 
helåret beräknas till en förlust på -180 tkr vilket ska jämföras med en prognostiserad förlust om -167 tkr. Ökade 
underhållskostnader i affärsområdet är orsaken till den beräknade förlusten. En genomgång av dessa kommer ske 
under hösten. 

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

Periodens resultat uppgår till – 129 tkr (223 tkr) och prognosen till årets slut beräknas till en förlust på -767 tkr vilket 
skall jämföras med en budgeterad förlust på -329 tkr. Bolagets negativa resultat är framför allt hänförligt till de stora 
outhyrda ytor på som föreligger på industriområdet Högbergstorp samt att uthyrning av dessa blir senarelagd jämfört 
med när budgeten antogs. 

Degerfors Energi AB  
Bolagets verksamhet är att äga och vidareutveckla infrastruktur för el-, stads- och fjärrvärmenät samt producera och 
distribuera fjärrvärme inom kommunens gränser eller där det är ekonomiskt välmotiverat. 

Bolagets resultat första halvåret uppgår till 10 376 tkr. Årsbudgeten är 16 819 tkr. Prognosen för hela bolaget uppgår 
till 19 124 tkr. Beloppen redovisas före avkastningskrav. 

Affärsområdet elnät redovisar ett resultat på 4 328 tkr. Budgeten för helåret beräknas till 7 631 tkr. Prognosen för 
elnät uppgår till 8 775 tkr. Elnätsverksamheten fokuserar på driftsäkerheten och investerar i en ny mottagningsstation. 

Affärsområdet fjärrvärme redovisar ett resultat på 3 866 tkr. Budgeten för helåret beräknas till 4 463 tkr. Prognosen 
för fjärrvärme uppgår till 4 572 tkr. Verksamheten fokuserar på minskad miljöpåverkan genom sammankoppling av 
fjärrvärmenät. 

Affärsområdet stadsnät redovisar ett resultat på 2 182 tkr. Budgeten för helåret beräknas till 4 725 tkr. Prognosen 
för stadsnät uppgår till 5 775 tkr. Villafiberutbyggnad pågår i Strömtorp och Bruket. Målet är att komma upp i 3 000 
anslutningar. 
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TRE DELÅRSBOKSLUT I SAMMANDRAG  

 

  2015201520152015----06060606----30303030    2016201620162016----06060606----30303030    2012012012017777----06060606----30303030    

       

Verksamhetens nettokostnader och finansnetto/skatter och 
generella statsbidrag 

104 % 102 % 101 % 

       

Nettoinvesteringar/skatteintäkter och generella statsbidrag 
     

7 % 3 % 3 % 

       

Anläggningstillgångar i kr/invånare 38 793 39 091 38 955 

       

Omsättningstillgångar i kr/invånare 5 903 7 727 8 748 

       

Kassalikviditet 9 % 20 % 28 % 

       

Balanslikviditet 50 % 50 % 55 % 

       

Eget kapital i mkr 115,8 121,1 127,3 

       

Eget kapital/invånare 12 154 12 662 13 185 

       

Soliditet 27 % 27 % 28 % 

       

Långfristiga lån mkr 186,5 186,4 174,3 

       

Skuld för anslutningsavgifter VA-verksamheten 0,4 2,4 5,4 

       

Anläggningslånens andel av anläggningstillgångar 51 % 50 % 46 % 

       

Långfristiga skulder i kr/invånare 19 618 19 738 17 803 

       

Kortfristiga skulder kr/invånare 12 443 14 047 15 875 

       

Avsättningar för pensioner i mkr 2,6 2,7 8,0 

  
 

    

Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt utanför balansräk-
ningen/invånare, kr. 

     

30 667 29 477 28 139 

       

Borgensåtaganden/invånare, kr. 38 537 39 072 39 709 

Kommentarer 
Under andra halvåret 2016 har amortering skett med 22 mkr. Ytterligare amortering med 10 mkr planeras till september 
2017.  


