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1 Inledning 

 

 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Budget 2017 innebar tydliga offensiva satsningar genom påtagligt höjda 

driftbudgetramar, som har betydelse även 2018. 

För att långsiktigt säkerställa att de olika nämnderna håller sig inom givna 

budgetramar beslutades redan 2017 att nämnderna ska redovisa 

kostnadsbesparingar på 1 % av sin driftram/nettokostnader inför 2018 för att 

långsiktigt säkerställa en ekonomi i balans. Vissa åtgärder fick genomslag redan 

under 2017. 

Fortsatt gäller att all verksamhet ska verka för att uppfylla vår vision: 

”Degerfors -en lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor.” De 

tidigare övergripande målen om att bryta en negativ befolkningsutveckling, att 

alla elever ska kunna söka vidare till nationella program på gymnasieskolan och 

klara en ekonomi i balans är fortfarande viktiga att uppnå. Till detta kommer att 

kommunfullmäktige 2017 efter ingående och breda diskussioner antagit en 

klargörande Styrmodell för hur beslut fattas, verkställs och följs upp samt att en 

ny Strategisk inriktning för åren 2018-2019 antagits i stor enighet. I det senare 

lyfter vi fram hållbarhet utifrån olika dimensioner: miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt. Vi prioriterar attraktivitet, kvalitet i verksamhet och service samt 

integration. Inom dessa tre områden har olika mål antagits i nämnder/styrelser 

varav några ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Kultur- och 

utbildningsnämnden kommer behandla sina mål under november. Dessa 

kommer i ett senare skede behandlas av kommunfullmäktige och arbetas in i 

budgetdokumentet. 

Den kommunala skattesatsen föreslås ligga oförändrad på 22,30 kr. 

För 2018 budgeteras ett resultat på 6,1 mkr, för 2019 5,7 mkr och för 2020 

cirka 5,9 mkr. Det innebär att kommunfullmäktiges mål om ett resultat om 

minst 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag klaras 2018-2020, men det 

bygger på att beslutade ramar hålls, att beslutade kostnadsanpassningar 

genomförs och att en extra kostnadsanpassning (och/eller ökade intäkter) på 

cirka 3,5 mkr genomförs inför 2020. Budgetförslaget bygger dessutom på en 

årlig generell finansiering på 5,7 mkr från flyktingmedel 2018-2020. De 

historiskt höga resultaten i kommunens bolagskoncern möjliggör också en årlig 

utdelning till ägaren på 1 mkr varje år. Budgeten utgår från följande beräkning 

av befolkningsutveckling:  

2018: +10, 2019: 0, 2020: -10. 
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Det egna kapitalet beräknas ha en positiv trend och beräknas vid utgången av 

2020 uppgå till 148 mkr med nuvarande redovisningsmodell. Den långfristiga 

låneskulden beräknas efter flera amorteringar uppgå till 134 mkr 2020 jämfört 

med 164 mkr 2017. Soliditetsmålet på 30 % beräknas klaras varje år 2018-2020  

och uppgå till 34,9% 2020. Investeringsbudgeten, exklusive nytt vattenverk, går 

ner till en lägre nivå kommande år. De största investeringsprojekten kommande 

år gäller nytt vattenverk samt ombyggnation av Sveagatan 3 för att få en bättre 

arbetsmiljö för vårdpersonal. 

Med budget 2018 samt plan för 2019-2020 ges förutsättningar för en fortsatt 

positiv utveckling, som möjliggör fortsatta förbättringar av elevernas 

meritvärden och behörighet till gymnasiestudier, fortsatt bra företagsklimat, en 

positiv befolkningsutveckling med mera. Det krävs dock nytänkande, 

flexibilitet, samverkan och helhetssyn för att uppnå våra målsättningar avseende 

verksamhet och ekonomi. För att kunna växa behöver också tillgången till 

attraktiva bostäder öka och i närtid sker en nybyggnation av hyreslägenheter 

och planering för ytterligare projekt. För att höja vår attraktionskraft behövs 

utöver väl fungerande skola, vård och omsorg insatser som gynnar invånarnas 

möjligheter till stimulerande aktiviteter inom fritid, kultur och idrott samt 

trygghetsskapande och förebyggande åtgärder.  

 

Peter Pedersen (V) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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 Information 

Degerfors kommun är till ytan 385 km2 och ligger i Örebro län med närhet till 

vatten och storslagen natur. 

Mandatfördelning 2015-2018 

Vänsterpartiet 13 

Socialdemokraterna 10 

Centern 2 

Moderaterna 2 

Sverigedemokraterna 2 

Kristdemokraterna 1 

Miljöpartiet 1 

 31 

 

Befolkningsutveckling  

Trenden med minskad befolkning vänt och sedan 2014 har befolknings-

utvecklingen varit positiv för kommunen. Fram till sista augusti 2017 har 

ökningen under året varit + 8 personer. 

Befolkningsutveckling 31 december - Degerfors kommun 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal 9 551 9 477 9 500 9 531 9 543 9 609 

Förändring (antal) -90 -74 23 31 12 66 

Förändring (%) -0,9 % -0,8 % 0,2 % 0,3 % 0,1 % 0,7 % 

 

Skatteuttag 2018 

För kommuninvånarna i Degerfors är kommunalskatt och skatt till Region 

Örebro län samt begravningsavgiften enligt följande, det vill säga 34,15 kr per 

100 kr. 

Kommunalskatt         22,30 kr  

Skatt regionen          11,55 kr  

Summa           33,85 kr  

Begravningsavgift, Svenska Kyrkan     0,30 kr  

Totalt    34,15 kr  
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Nämndernas andel av ramtilldelning för 2017 
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2 Vision 2020 

Följande vision finns antagen för Degerfors kommunkoncern. 

Degerfors – en lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor! 

3 Degerfors kommuns strategiska inriktning 

Kommunfullmäktige beslutade i september 2017 om en ny strategisk inriktning. 

Denna innehåller bland annat övergripande principer för hållbarhet och 

prioriterade utvecklingsområden 2018-2019. 

 

 Övergripande principer för hållbarhet 
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I 

dagligt tal används ofta termen hållbarhet. Hållbar utveckling består av tre 

dimensioner som samspelar och stödjer varandra: 

• miljömässig hållbarhet – ramen för verksamheten 

• social hållbarhet – målen för verksamheten   

• ekonomisk hållbarhet – medlen för verksamheten. 

 

 Prioriterade utvecklingsområden 2018-2019 

3.2.1 Attraktivitet 

Degerfors ska vara en kommun där människor vill leva och bo och där företag 

vill etablera sig och verka. Här ska det finnas attraktiva och trivsamma boende- 

och livsmiljöer, ett dynamiskt näringsliv, väl utbyggda kommunikationer och 

närhet till natur- och kulturupplevelser. Under planperioden ska kommunen 

säkerställa ett ökat antal bostäder i olika boendeformer. 

 

3.2.2 Kvalitet i verksamhet och service 

Kompetensförsörjning är nyckeln för att kunna leverera den service vi har 

beslutat om och som medborgarna i Degerfors kommun har rätt att kräva. 

Verksamhetsstyrningen och användningen av resultatmått och kvalitetsmått 

behöver förbättras för att säkerställa att vi levererar önskat värde med de 

resurser vi har till förfogande. I arbetet ligger också att utveckla metoder för 

analys och utvärdering av måtten. Särskilt fokus ska under perioden läggas på 

våra två största verksamheter skola samt vård och omsorg.  
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3.2.3 Integration 

Degerfors ska vara en bra plats för alla och våra verksamheter ska anpassas 

bättre till en levande mångfald. Detta gör vi genom att implementera den 

antagna integrationsplanen under perioden för att kunna möta de demografiska, 

sociala och ekonomiska utmaningar som kommunen och regionen står inför 

under de närmsta åren. 

4 Styrmodell 

Hur uppföljningen av budget ska ske framgår av kommunens styrmodell som 

antogs av kommunfullmäktige i september 2017. 

 Uppföljning av ett enskilt år 

Ett enskilt år följs upp i kommunens årsredovisning. I årsredovisningen 

beskrivs utfallet av verksamheten både kvantitativt och kvalitativt. 

Årsredovisningen ska också ge förtroendevalda en uppföljning och analys av 

måluppfyllelsen i de olika verksamheterna. Frågeställningar som ska belysas i 

årsredovisningen är: 

 Når vi målen? 

 Vilka resultat och kostnader har våra verksamheter jämfört med tidigare 

år och med andra kommuner? 

 Varför ser det ut som det gör? 

 Vad gör vi med anledning av detta? 

 

 Uppföljning under ett år 
Uppföljningen under året sker i form av månadsrapporter och delårsrapport. I 

månadsrapporterna lämnas en prognos och kommentarer kring verksamhet och 

ekonomi.  

Delårsrapporten, som görs per juli månad, är en fördjupad rapport med 

uppföljning av mål, verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs 

utgång. Delårsrapporten innehåller även en komplett ekonomisk redovisning 

inklusive finansiell analys. 

Uppföljningen under året fokuserar framför allt på följande frågor: 

 Räcker pengarna? 

 Finns det akuta problem i verksamheten som måste lösas? 

 Finns det satsningar som behöver göras snabbt? 
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5 Ekonomisk översikt och planeringsförutsättningar 

Budgetprocessen för framtagandet av budget 2018-2020 påbörjades i mars 2017 

då en budgetkonferens hölls. Utifrån de skatteunderlagsprognoser som erhölls 

under våren 2016 fastställde kommunfullmäktige i juni nämndernas nettoramar 

för 2017.  

När ramarna antogs för 2018 innebar det ett resultat om 8,0 mkr. I augusti 2017 

presenterades pensionsprognos och i slutet på september en ny 

skatteunderlagsprognos. Skatteunderlagsprognosen pekar mot oförändrade 

skatteintäkter och generella bidrag jämfört med när ramarna beslutades. 

Pensionsprognosen försämrar resultatet med -1,9 mkr.  

Av budgetförutsättningarna framgår att befolkningen bedömdes oförändrad 

mellan 2017 och 2018. Fram till sista augusti har befolkningen ökat från 1 

november 2016 med 36 personer. Ett försiktigt antagande är att befolkningen 

ökar med 10 personer. Detta förbättrar förutsättningarna med cirka 500 tkr för 

2018. 

Kostnadsuppräkning under planeringsperioden har skett i enlighet med de 

uppgifter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i sina 

prognoser inför rambeslutet i juni 2017. Löneuppräkning har skett med 3,1 % 

2018 och 3,1 % 2019 och 3,4 % 2020. Övriga kostnader har räknats med 2,1 %, 

för 2018 och 2,1 % för 2019 och 2,3 % för 2020.  

Löneuppräkningen inför 2018 är ett tak för löneökningsutrymme. 

Skatteintäkter och utjämning 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör i sin senaste prognos i september 

2017 bedömningen att skatteintäkterna och de generella statsbidragen vid en 

oförändrad skattesats förändras enligt följande utifrån förutsättningarna i vad 

gäller kommunalskatt och befolkningsförändring. Några riktade statsbidrag 

ingår med andra ord inte i nedanstående tabell och inte heller flyktingvariabeln i 

den så kallade välfärdssatsningen. 

 Skatteintäkter Generella bidrag Totalt 

2017-2018 + 2,0 % +2,7 % + 2,2 % 

2018-2019 + 3,5 % +1,0 % + 2,9 % 

2019-2020 + 3,8 % +0,4 % + 3,0 % 

Av tabellen ovan framgår att den sammantagna ökningen mellan åren av 

kommunens viktigaste inkomstkälla, skatteintäkter och generella bidrag varierar 

mellan 2,2 % - 3,0 % under planeringsperioden. 
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Befolkningsutveckling 

Kommunen har historiskt sett minskat i befolkning och trots den 

befolkningsökning kommunen haft de senaste tre åren har invånarantalet 

minskat med cirka 500 invånare de 10 senaste åren. Invånarantalet den 31 

december 2016 uppgick till 9 609 personer. 

Budgeten för 2018 har upprättats utifrån en ökning med 10 personer. För 2019 

oförändrat befolkningsantal och inför 2020 en minskning med 10 invånare.  

Utökningar under planeringsperioden 

Under 2018 finns medel i driftbudgeten (kommunstyrelsens anslag för 

oförutsedda kostnader) för uppstart av: 

 Ny avdelning särskilt boende 

 Ny förskoleavdelning 
 
Projekteringsmedel finns i servicenämndens budget för nytt vattenverk i 

Degerfors. 

 

 God ekonomisk hushållning 
De finansiella målsättningarna inom begreppet god ekonomisk hushållning 

behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 

omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket 

av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill säga en 

koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs även för att främja en 

kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt att göra uppdraget tydligt 

gentemot medborgarna. 

Minst en delårsrapport skall behandlas av kommunfullmäktige och Degerfors 

kommun upprättar sin delårsrapport per 30 juni. Revisorerna skall bedöma om 

resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige 

beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och 

årsbokslutet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ekonomisk hushållning kan ses i två steg: 

1) Att hushålla i tiden 
2) Att hushålla över tiden 

 

Om kommunen under ett år förbrukar mer pengar än vad som erhålls innebär 

det att det blir kommande år eller kommande generationer som måste betala för 

denna överkonsumtion. 

Skulle ett negativt resultat uppstå skall en åtgärdsplan upprättas som innehåller 

uppgifter om hur och när det egna kapitalet skall vara återställt.  
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Finansiella målsättningar 

Positiva resultat behövs bland annat för att finansiera investeringar och 

värdesäkra anläggningstillgångar. Kommunen måste även beakta samtliga 

pensionsåtaganden, även de som ligger i ansvarsförbindelsen. Stora 

pensionsavgångar åren framöver medför ökade pensionsutbetalningar och om 

inte pengar sätts av för detta ändamål kommer utrymmet för att bedriva 

verksamhet att minska i framtiden. Ett positivt resultat innebär att osäkra 

prognoser kan hanteras på ett bättre sätt och kan även innebära att goda år kan 

finansiera dåliga år för att undvika neddragningar vid lågkonjunktur. Det är 

även viktigt med positiva resultat för att främja utvecklingen.  

 Kommunens finansiella mål för 2018-2020 

Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst* nedanstående 

nivå exklusive kostnader som uppstår inom social investeringsfond:  

2018: 5,5 mkr (1 %) 

2019: 5,7 mkr (1 %) 

2020: 5,9 mkr (1 %) 

Resultatnivån inklusive kostnader för projekt som uppstår inom social 

investeringsfond får inte understiga**:  

 2018: 5,2 mkr 

 2019: 5,7 mkr 

 2020: 5,9 mkr 

Ingen nyupplåning ska ske under mandatperioden för de objekt som finns 

upptagna i investeringsbudgeten. 

Under mandatperioden 2015-2018 uppgår den samlade investeringsnivån till 

högst 120 mkr.  

Soliditeten har de senaste åren sjunkit till under 30 %. Vid slutet av 2018 ska 

soliditeten uppgå till minst 30 %. 

Skattesatsen skall vara oförändrad under planperioden, det vill säga uppgå till 

22,30 kr. 

Övergripande verksamhetsmål: 

Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning 

*Procentsatsen inom parentes är resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella bidrag. Förändras 

lagstiftningen så att hela pensionsåtagandet finns upptagna i balansräkningen kommer målet räknas om.  

** Bedömd nivå utifrån kvarvarande medel (297 tkr) i den sociala investeringsfonden 

 

Resultatutveckling 

Nettoeffekten av förändrade planeringsförutsättningar avseende skatteintäkter 

och generella bidrag, pensionskostnader och förändrad befolkning är ett 

försämrat resultat med cirka -2 mkr jämfört med ramarna antogs och innebär 
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ett budgeterat resultat för 2018 om 6,1 mkr. Denna försämring av resultatet 

föranleder ingen förändring av beslutade ramar. 

Det budgeterade resultatet innebär en nivå om ca 1,1 % av skatteintäkter och 

generella bidrag. Detta ska jämföras med kommunfullmäktiges långsiktiga 

målsättning om 1,0 %.  

De ekonomiska utsikterna för 2019 och 2020 ser betydligt bättre ut efter 

prognosen i september jämfört med när ramarna antogs. Resultaten utan 

sparbeting för 2019 och 2020 bedöms till 5,7 mkr respektive 2,3 mkr vilket 

motsvarar 1,0 % respektive 0,4 % av skatteintäkter och generella bidrag. 

För att nå resultatnivåerna under planperioden disponeras 5,7 mkr/ år från ej 

förbrukade medel från statsbidraget för ensamkommande barn. 

För att nå beslutad resultatnivå om 1 % av skatteintäkter och generella bidrag 

behövs nettokostnadsanpassningar om cirka 3,5 mkr för 2020. 

Det prognostiserade resultatet för 2017 uppgår till cirka 0,0 mkr. Det 

prognostiserade justerade resultatet för 2017 väntas uppgå till 0,2 mkr. Skulle 

denna prognos stå sig innebär det att kommunen klarar balanskravet för 2017. 

Enligt prognos från KPA har vi en period med ojämn förändringstakt för våra 

pensionskostnader. Förändringen mellan Ökningen mellan 2016-2018 bedöms 

uppgå till ca 1,1 mkr. Ökningen mellan 2018 och 2019 är desto större, ca 4 mkr.  

I förslag till ny redovisningslag föreslås att hela kommunens pensionsskuld ska 

skuldbokföras. Det innebär ansvarsförbindelsen om ca 270 mkr minskar 

kommunens egna kapital som blir negativt, ca 135-140 mkr. Förslaget innebär 

även att utbetalningar från pensioner intjänade före 1998 kommer att redovisas 

som en amortering och ej påverka resultatet som tidigare. Utflödet av likvida 

medel påverkas dock inte utan resultatnivå behöver höjas i motsvarande grad 

som utbetalningarna som avser pensioner intjänade före 1998. 

 

Finansiella nyckeltal 2018-2020  

 2018 2019 2020 

Nettokostnad andel av skatteintäkter och generella 

bidrag, % 

99,0 99,0 

 

99,0 

Periodens resultat, tkr 6 081 5 730 5 870 

Resultat i förhållande till skatteintäkter o generella 

bidrag, % 

1,1 1,0 1,0 

Soliditet, % 31,5 33,2 34,9 
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Budget 2018 med plan för 2019-2020 

 

Ovanstående diagram visar resultatutvecklingen sedan 2013. Åren 2013 och 

2015 innehåller återbetalning avseende AGS-försäkring för åren 2008-2004. 

Resultaten för 2014 och 2015 innefattar projekt inom den sociala 

investeringsfonden med 2,2 mkr respektive 2,5 mkr. I resultatet för 2015 ingår 

även en realisationsförlust om 2,3 mkr avseende ”Labbis”. Statens satsning på 

flyktingverksamhet, 11,4 mkr, som utbetalades under 2015 ingår i resultatet för 

både 2015 eller 2016. Kommunen har inget tidigare negativt resultat som måste 

återställas inom planperioden. För att klara fullmäktiges resultatmål för 2020 

behöver ytterligare anpassningar av nettokostnader ske. I resultatet ovan är en 

ospecificerad kostnadsanpassning på 3,5 mkr inlagd. Kommunstyrelsens anslag 

för oförutsedda kostnader uppgår 2018-2020 till 1,5 mkr/år. Av dessa 1,5 mkr 

kommer 0,5 mkr användas samarbete och marknadsinsatser för 

elitidrottsföreningar.  

Kostnaderna för pensioner har ökar under perioden. Mellan 2018 och 2019 är 

ökningen inklusive löneskatt ca 4 mkr. 

Utveckling av eget kapital 

Med anledning av omstruktureringsåtgärderna under 2009 och 2010 minskade 

det egna kapitalet kraftigt och som lägst uppgick det till ca 113 mkr. Vid 

utgången av 2020 bedöms det egna kapitalet uppgå till drygt 150 mkr med 

nuvarande redovisningsmodell. 
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Förslaget till ny redovisningslag innebär att kommunerna går ifrån den så 

kallade blandmodellen vid redovisning av pensionsskuld till fullfondering. 

Effekten av detta blir att hela ansvarsförbindelsen, inklusive löneskatt, avseende 

pensioner kommer att skuldbokföras. Kommunens egna kapital kommer med 

anledning av detta att minska från dagens nivå om ca + 130 mkr till att bli 

negativt, ca – 135 mkr. Flödet av likvida medel kommer i stort sett vara 

oförändrat men det finansiella målet om ett resultat om minst 1 % av 

skatteintäkter och generella bidrag behöver dock höjas. Detta kommer dock 

inte påverka utrymmet för nämndernas verksamhet. 

Nettoinvesteringar 

Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 45 mkr inklusive ombudgeteringar 

från 2016 och tilläggsanslag. Hela anslaget kommer inte förbrukas utan drygt 18 

mkr bedöms behöva ombudgeteras till 2018. Det är främst investeringsmedel 

för vattenverket i Degerfors med även ombyggnation av Sveagatan 3 och 

dränering Folkets Hus i Degerfors. Servicenämnden har fattat ett 

inriktningsbeslut om nytt vattenverk i Degerfors. Den totala kostnaden för 

investeringen är inte färdigutredd, detsamma gäller tidplanen. 

Nivåerna under planperioden 2018-2020 inklusive ombudgetering bedöms 

enligt följande.  

 Budget 2018 40 mkr (varav 18,1 mkr som inte förbrukats 2017) 

 Plan 2019 26,4 mkr 

 Plan 2020 24,4 mkr 

De största investeringsprojekten under planperioden är, förutom Degerfors 

vattenverk, ombyggnationen av Sveagatan 3 och överföringsledning till Svartå. 

Diskussioner har även förts om en ny träningshall i anslutning till Stora 
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Vallahallen. Något inriktningsbeslut finns dock inte. 

 

I diagrammet ovan har hänsyn tagits till bedömd ombudgetering mellan 2017 och 2018. 

Låneskuld 

Kommunens långfristiga låneskuld har under 2017 minskat med 10 mkr. Den 

gjorda amorteringen var budgeterad. Skulden uppgår vid slutet av 2017 till 164 

mkr. I budgetförslaget finns amortering upptaget med 10 mkr per år med för 

perioden 2018-2020. Eventuellt lånebehov för nytt vattenverk i Degerfors är 

inte medräknat i nedanstående diagram. 
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Likvida medel 

Nivån på kommunens likvida medel har under 2017 varit mycket god och i 

slutet av oktober 2017 uppgick den till ca 60 mkr. Största skälet till den höga 

nivån är ofakturerade och därmed obetalda ersättningar avseende köp av 

verksamhet. Beloppet bedöms uppgå till ca 25 mkr. Investeringstakten under 

2017 har varit relativt låg jämfört med planerat vilket också bidragit till en hög 

nivå. Trots planerad amortering 2018-2020 ligger de likvida medlen i dagsläget 

på en tillräcklig nivå.  
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6 Personalpolitikens inriktning 

Personal- och kompetensförsörjning 

Ett heltidsprojekt har inletts under hösten 2017 och vid utgången av 2018 ska 

en plan ha upprättats för hur samtliga tillsvidareanställda medarbetare inom 

socialförvaltningen ska kunna erbjudas möjlighet till heltidsarbete. Syftet med 

projektet är att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Detta ska bidra till 

att kommunen uppfattas som en attraktiv, jämställd arbetsgivare där 

medarbetarna trivs. 

En kommunövergripande rekryteringsstrategi har tagits fram under hösten och 

syftar till att ge förvaltningarna ledning i hur kommunens rekryteringsbehov ska 

tillgodoses och hur vi ska synas som tänkbar arbetsgivare för framtida 

medarbetare. Riktlinjen ska under 2018 konkretiseras och implementeras i 

förvaltningarna. Utöver att hitta nya medarbetare behöver befintliga 

medarbetares kompetens användas på bästa sätt. Flera av kommunens 

verksamheter bedriver redan idag ett kvalificerat arbete med att kartlägga 

medarbetarnas kompetens, de kompetenskrav som finns för att utföra olika 

uppdrag och vilka kompetensutvecklingsbehov som finns nu och på sikt. Detta 

arbete behöver fortsätta och utvecklas under 2018.  

Arbetsmiljö och samverkan 

Kommunens totala sjukfrånvaro ligger i nivå med snittet för rikets kommuner. 

Att på sikt sänka sjukfrånvaron är ett fortsatt prioriterat område. Utöver att 

utveckla befintliga rutiner övervägs olika möjligheter att stärka cheferna i deras 

arbete med att motverka sjukfrånvaro.  

En ny arbetsmiljöutbildning där chefer och skyddsombud under tre dagar 

gemensamt diskuterar arbetsmiljö under ledning av företagshälsovården har 

sjösatts under hösten 2017. Ambitionen är att utbildningen ska hållas en eller 

ett par gånger per år och att den ska ge upphov till ”ringar på vattnet” i 

kommunens samtliga verksamheter. En arbetsmiljöutbildning för 

förtroendevalda planeras att genomföras under 2018.  

En ny rökpolicy träder i kraft den 1 januari 2018. Policyn syftar bland annat till 

att bidra till kommunens hälsofrämjande arbete och att elever, brukare, 

vårdtagare och andra inte utsätts för tobaksrök/röklukt vid sina kontakter med 

kommunens medarbetare. Förvaltningarna förväntas ta fram nämndspecifika 

handlingsplaner som återrapporteras till kommunstyrelsen.  

Ledarskap och medarbetarskap 

Kommunens chefshandbok kommer under 2018 kompletteras med en 

handbok riktad mot medarbetare. Syftet är att medarbetare på ett enkelt sätt ska 

kunna hitta relevant information om exempelvis friskvård och andra förmåner.  

Nya chefer kommer även fortsättningsvis att kallas till en gemensam 

introduktion där de får möjlighet att nätverka och lära sig mer om bland annat 

personalfrågor, ledarskap och kommunens beslutsprocesser. Därtill hålls i 
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personalavdelningens regi chefsmöten en gång i månaden där kommunens 

chefer hålls informerade om aktuella frågor.  

Lön och förmåner 

Att kunna erbjuda förmåner inklusive friskvård är viktigt för att kommunen ska 

uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Från och med 2018 kommer samtliga 

medarbetare att erbjudas kaffe kostnadsfritt på sina respektive arbetsplatser. 

Arbetet med att ta fram intressanta förmåner som ryms inom kommunens 

ekonomiska förutsättningar fortsätter under 2018.  

Kommunens flextidsavtal och dess tillämpning har varit föremål för en översyn 

och ambitionen är att ett nytt avtal samt en mera tidsenlig rapporteringsmetod 

ska lanseras under början av 2018. I samband med översynen av flextidsavtalet 

har även riktlinje för förtroendearbetstid och distansarbete tagits fram.  

Kommunen antog en ny pensionspolicy från och med 1 januari 2017. Sedan 

något år tillbaka köper kommunen tjänst avseende pensionshandläggning av 

Karlskoga kommun. Denna möjlighet kommer att upphöra under 2019 och en 

alternativ lösning behöver därför planeras för under 2018.  

Kommunen har sedan tidigare antagit pensionsavtalet OPF-KL som reglerar 

förtroendevaldas pensionsvillkor. OPF-KL är utformat för att tillämpas på 

förtroendevalda som nytillträtt ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller 

senare. Lokala tillämpningsföreskrifter har under hösten 2017 tagits fram för 

tillämpningen av OPF-KL. 

Nya regler gäller för lönekartläggning som från och med 2017 ska genomföras 

årligen. Det är viktigt för kommunen som arbetsgivare att ha en lönebild där 

osakliga löneskillnader på grund av kön inte förekommer. 

Kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla löneöversynsprocessen och 

att denna arbetas in den ordinarie budgetprocessen. Här fortsätter arbetet under 

2018 i dialog med de fackliga organisationerna.   
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7 Verksamheterna 

Verksamheternas budget har från och med 2017 en ny uppställning. 

Verksamheternas driftramar är beslutade, men fördelningen mellan kostnader 

och intäkter som presenteras är preliminära nivåer. De framtagna målen ska på 

ett tydligt sätt svara upp mot de prioriterade förbättringsområdena i den 

strategiska inriktningen för 2018 och 2019. 

 Kommunstyrelsen 

Antal ledamöter:  11 

Ordförande:  Peter Pedersen 

Förvaltningschef:  Max Tolf 

7.1.1 Nämndens verksamhet 

Kommunstyrelsens uppgifter återfinns i kommunstyrelsens reglemente. 

Följande verksamhetsområden ingår bland annat i kommunstyrelsens 

ansvarsområde. 

 Kanslifunktion med allmänna handlingar, nämnadministration och 
centrala arkivfrågor 

 Krisledning och övergripande säkerhetsarbete 

 Central informationsverksamhet och marknadsföringsåtgärder 

 Näringslivsarbete och besöksnäring 

 Ekonomiadministration, inklusive övergripande budget- och 
uppföljningsarbete 

 Administration av kommunens personalansvar, inklusive löner och 
arvoden 

 Socialförvaltningens bemanningsenhet 

 Bostadsanpassningsbidrag 

 Fysisk planering och infrastruktur 
 
Inom ramen för flera av ovanstående områden ingår förvaltning av 

kommunövergripande IT-system. Kommunstyrelsen är även 

anställningsmyndighet för den personal som arbetar med tillsyn inom bygg- och 

miljöområdet.  

Inom kommunstyrelsens budget finansieras även följande kommunala 

verksamheter som bedrivs genom kommunalförbund och gemensamma 

nämnder.  

Organisation Verksamhet 

Bergslagens räddningstjänstförbund Räddningstjänst 

Gymnasienämnden Frivilliga skolformer 

Folkhälsonämnden  Folkhälsofrågor, kost och städ 

Överförmyndarnämnden Överförmyndarverksamhet samt 

ersättning till ställföreträdare 

Region Örebro Län Färdtjänst 
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7.1.2 Väsentliga förändringar jämfört med 2017 

Från och med våren 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. I 

samverkan med Karlskoga kommun och de kommunala bolagen kommer en 

gemensam resurs som dataskyddsombud inrättas.  

 

I september 2018 kommer val till kommuner, landsting/regioner och Sveriges 

riksdag äga rum vilket medför ökat åtagande för förvaltningen i form av 

valadministration. Under ett valår kan också planeringsförutsättningarna för 

kommunen påverkas av politisk instabilitet både på nationell och lokal nivå. 

 

En organisationsöversyn av kommunstyrelseförvaltningen, service-

förvaltningen, bygg- och miljönämnden och arbetsmarknadsenheten kommer at 

färdigställas under 2018 och en eventuell ny organisation träder i kraft tidigast 

2019-01-01. 

 

I början av 2018 kommer kommunens nya hemsida att finnas på plats. Den 

kommer att ge nya möjligheter till kommunikation med kommuninvånarna. 

Under året kommer också de första e-tjänsterna införas. 

 

7.1.3 Kommunstyrelsens mål 

Kommunstyrelsen har med utgångspunkt i kommunfullmäktiges vision och 

prioriterade målområden (attraktivitet, kvalitet i verksamhet och service och 

integration) i den strategiska inriktningen för 2018-2019 formulerat följande 

övergripande mål för sin verksamhet, vilka ska vara väl kända av samtliga 

medarbetare i organisationen: 

Attraktivitet 

 Degerfors kommun arbetar för att näringsidkare i kommunen ska ha 

goda förutsättningar för att driva företag. Några fokusområden är ett 

varierat utbud av lokaler och mark, en bra dialog mellan 

kommunföreträdare och företagare, att vi erbjuder bra mötesplatser för 

nätverkande samt arbeta för samverkan mellan skola och näringsliv.  

 En fortsatt satsning ska ske på naturturism som vandring, cykel och 

fiske. Genom satsningen öka antalet besökare och därigenom ge bättre 

förutsättningar för befintliga och nya företagare inom besöksnäringen. 

 

 Vi arbetar för en god tillgänglighet, service och bemötande. För att 

människor ska vilja bo och leva i Degerfors kommun och företag 

etablera sig ska kommunstyrelsen under 2018-2020 arbeta för att 

tillgängligheten till myndigheten ökar genom att e-tjänster möjliggör 

service dygnet/året runt. Degerfors kommun ska öka sin tillgänglighet 

på webben, både på hemsidan och på sociala medier. 
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 Degerfors kommun ska kunna erbjuda attraktiva bostadstomter och det 

ska finnas ett varierat utbud av bostäder 

 Degerfors kommun tar ansvar för att regionala, nationella och 

internationella miljömål uppfylls. 

 Degerfors kommun ska präglas av mångfald och tolerans. Degerfors 

ska vara en kommun där alla människor är lika mycket värda och har 

rätt till goda och hållbara livsvillkor, där alla människor har samma 

rättigheter och skyldigheter trots olika förutsättningar samt en kommun 

där mångfald och mänskliga rättigheter också innebär rätten till ett 

miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. 

 

Kvalitet i verksamhet och service 

 Degerfors kommun ska upplevas vara trygg och säker för medborgarna. 

Krisledningsorganisationen ska ha en god förmåga att hantera en 

samhällskris och kommunen ska ha en god informationssäkerhet och 

ett högt skydd för samhällsviktig information. 

 Den lättbodda kommunen ska arbeta föra att uppnå en effektiv 

förvaltning.  

Integration 

 Degerfors kommuns integrationsarbete ska skapa förutsättningar för 

nyanlända att leva ett gott liv. Tillsammans med andra aktörer ska 

förutsättningar skapas för delaktighet och medansvar, det vill säga 

rättigheter och skyldigheter, i samhället. 

7.1.4 Driftbudget 

Driftramen är antagen i kommunfullmäktige i juni 2017 med smärre justeringar 

under hösten 2017. Då arbetet med internbudgeten pågår är fördelningen 

mellan intäkter, kostnader och personalkostnader preliminär. 

(tkr) Budget 2018 

Intäkter -19 100 

Kostnader 121 896 

 - varav personalkostnader 22 164 

Kommunstyrelsens oförutsedda 6 680 

Driftram 109 476 

 

7.1.5 Investeringsbudget  

(tkr) Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Investeringar 1 350 1 350 1 350 

Kommunstyrelsens oförutsedda 1 650 1 650 1 650 

Totalt 3 000 3 000 3 000 
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7.1.6 Nyckeltal  

   2014 2015 2016 

Nöjd Region Index - Trygghet  - 58 58 

Nöjd Inflytande Index – Helhet  - 47 47 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år (%)  75,3 74,9 75,1 

Antal nya företag, per 1000 inv.  1,9 1,7 4 

Sjukpenningtal  10,4 12,6 14,7 

Nöjd Region Index – Helhet  - 55 55 

 

7.1.7 Utvecklingsområden 

För att underlätta för kommuninvånarna behöver arbetet med digitalisering och 

e-tjänster utvecklas. 

Ett viktigt arbetsområde för förvaltningen under 2018 är att fortsätta med 

utbildning och utveckling av användandet av IT-system. Det gäller bland annat 

det nya ekonomisystemet. 

Under 2017 har en verksamhetsplan antagits för en av kommunstyrelsens 

avdelningar. Arbetet med dokumenterad verksamhetsplanering behöver 

fortsätta. Detsamma gäller arbetet med mål, uppföljning och analys. 
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 Bygg- och miljönämnden 

 

Antal ledamöter:  9 

Ordförande:  Torbjörn Holm 

Avdelningschef:  Mårten Persson 

7.2.1 Nämndens verksamhet 

Tillståndsansökningar, anmälningar, klagomål, remisser, miljö- och årsrapporter 

samt förfrågningar inom verksamhetsområdena ska handläggas med korta 

handläggningstider. Tillsyn ska ske skett enligt kontroll- och tillsynsplaner inom 

områdena livsmedelstillsyn, miljöskydd- och hälsoskyddstillsyn. Tillsynsarbetet 

beträffande enskilda avlopp utmed Östersjöns avrinningsområde ska avslutas 

under 2018. Handlingsprogram för förorenad mark ska utarbetas samt 

framtagande av ny delegeringsordning. 

7.2.2 Väsentliga förändringar jämfört med 2017 

Några väsentliga verksamhetsförändringar finns inte. 

7.2.3 Bygg- och miljönämndens mål 

Attraktivitet 

 Handläggningstiden för bygglovshantering, både för företag och 

kommuninvånare, ska handläggas utan dröjsmål. 

 Kommunens ytvatten ska uppnå god ekologisk status utifrån 

försurningssynpunkt. 

Kvalitet i verksamhet och service 

 Kommunen ska arbeta för att samtliga livsmedelsanläggningar i 

riskklass 3-6 (ex större detaljhandel, storkök) uppfyller en god hygienisk 

kvalitet. 

Integration 

Bygg och miljönämnden har inget mål under detta område. 

7.2.4 Driftbudget 

Driftramen är antagen i kommunfullmäktige i juni 2017. Då arbetet med 

internbudgeten pågår är fördelningen mellan intäkter, kostnader och 

personalkostnader preliminär. 

(tkr) Budget 2018 

Intäkter 0 

Kostnader 126 

 - varav personalkostnader 91 

Driftram 126 

7.2.5 Investeringsbudget  

Nämnden har ingen investeringsbudget. 
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 Servicenämnden 

Antal ledamöter:  7 

Ordförande:  Per-Olow Linder 

Förvaltningschef:  Anders Luthman 

7.3.1 Nämndens verksamhet 

Servicenämndens skattefinansierade verksamheter omfattar:  

 Gatu- och väghållning 

 Grönytor, parker och parkanläggningar samt allmänna platser 

 Fritidsanläggningar 

 Upplåtelse av torgplatser för allmän handel 

 IT- och telefoni 

 Kommunens fordon, inklusive leasingbilar 

 Vaktmästeri 

 Kommunens förvaltningsfastigheter 

 Kommunala handikapprådet (KHR)  

Servicenämndens avgiftsfinansierade verksamheter omfattar: 

 Vatten- och avloppsreningsverk med distributionsnät 

 Renhållning 

7.3.2 Väsentliga förändringar jämfört med 2017 

Servicenämndens avgiftskollektiv står inför upphandling och nybyggnation av 

vattenverk i Degerfors.  

Stort fokus på IT-säkerheten och ökat antal datorer, plattor och telefoner 

kommer påverka IT-enhetens dagliga arbete. 

7.3.3 Servicenämndens mål 

Serviceförvaltningen har med utgångspunkt i Kommunfullmäktiges vision och 

prioriterade målområden i den strategiska inriktningen för 2018-2019 formule-

rat följande övergripande mål för sin verksamhet. 

Attraktivitet 

 Degerfors kommun ska ha en säker trafikmiljö på väl framkomliga 

vägar med en belysningsstandard med hänsyn till trafiksäkerhet och 

personlig säkerhet. Kommunen eftersträvar fortsatt förbättrad kvalitet 

på beläggningar av gator och vägar. 

 Servicenämnden ska verka för att personalen tillförsäkras en god 

arbetsmiljö och ett gott arbetsgivarskap ur ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv. 

Kvalitet i verksamhet och service  

 Degerfors kommuninvånare ska erbjudas en effektiv, säker, kvalitativ 

renhållning och vattenförsörjning. 
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 En säker och stimulerande miljö erbjuds alla barn och ungdomar. 

Attraktiva parker, grönområden och rekreationsområden ska bevaras 

och utvecklas i kommunens alla tätorter. Verksamheten ska präglas av 

en ekologisk grundsyn för såväl planteringar som grönytor. 

 Kommunkoncernens verksamheter ska erbjudas kostnadseffektiv 

kvalificerad service och support med en stabil och säker IT-miljö med 

korta svarstider och med ett minimum av störningar. 

Integration 

 Servicenämnden ska i samarbete med kommunens föreningsliv verka 

för en meningsfull fritid. 

7.3.4 Driftbudget 

Servicenämndens skattefinansierade verksamheter omfattar gatu- och 

väghållning, grönytor, parker och parkanläggningar, allmänna platser, 

fritidsanläggningar, upplåtelse av torgplatser för allmän handel, IT- och telefoni, 

kommunens fordon, inklusive leasingbilar, vaktmästeri samt kommunens 

förvaltningsfastigheter Servicenämndens skattekollektiv har tilldelats 24 838 tkr 

i budgetram för 2018, exklusive kapitaltjänst. I budgetarbetet har kostnaderna 

räknats upp med 2,8 %. 

(tkr) Budget 2018 

Intäkter -7 875 

Kostnader 32 713 

 - varav personalkostnader 15 950 

Driftram  24 838 

Servicenämndens avgiftsfinansierade verksamheter omfattar vatten och avlopp 

samt renhållning. Dessa verksamheter finansieras helt av abonnentavgifter och 

eventuella under- eller överskott regleras inom respektive avgiftskollektivs 

resultatfond. Efter 2016 års resultat uppgår renhållningskollektivet resultatfond 

till 3,8 mkr och VA-kollektivets resultatfond till 1,6 mkr. I budgetarbetet har 

kostnaderna räknats upp med 2,8 %.  

(tkr) Budget 2018 

Intäkter -27 235 

Kostnader 27 235 

 - varav personalkostnader 6 310 

Driftram 0 
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7.3.5 Investeringsbudget 

(tkr) Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Skattefinansierad verksamhet    

Investeringar 5 175 4 180 4 180 

Ny gatuöverbyggnad 2 000 tkr 2 000 2 500 2 500 

Totalt 7 175 6 680 6 680 

    

Renhållningsverksamhet    

Renhållningsfordon  4 500  

Totalt 0 4 500 0 

    

Vatten- och avloppsverksamhet     

Investeringar 1 700 2 700 1 250 

Ängebäck avlopp 2 800   

Utbyte VA-ledningar 2 500 2 000 3 000 

Strömtorp norra avlopp  2 000  

Svartå överföringsledning   6 000 

Totalt 7 000 6 700 10 250 

    

Totalt servicenämnden 14 175 17 880 16 930 

För att säkerställa de investeringsbehov som finns på fritidsanläggningar har en 

gemensam budget upprättas där även investeringsanslag för Stora Valla IP 

ingår. Då kan nämnden prioritera investeringar utifrån de behov och önskemål 

som finns. Alla anläggningar ska ses över och underhållsplan ska upprättas för 

att se över det totala investeringsbehovet framåt i tiden.  

På grund av eftersatt underhåll för yttre skötsel av kommunala fastigheter är 

investeringsbudgeten för låg för att kunna hålla en god standard på samtliga 

skolgårdar och parkområden. Det samma gäller för kommunens lekplatser där 

eventuellt borttagande av lekplatser kan bli aktuell om inte underhållet kan 

tillgodoses. 

När det gäller andra nämnders investeringsuppdrag till servicenämnden, bör 

även budgeten föras över till servicenämnden efter fattade investeringsbeslut. 

I investeringsbudgeten för 2017 finns 12,3 mkr avsatt för nybyggnation 

Degerfors vattenverk. Enligt den lämnade kalkylen kommer kostnaden att 

uppgå till cirka 40 mkr, vilket gör att ett tilläggsanslag kommer att tas upp som 

ett separat investeringsbeslut under 2018.  

Enligt nuvarande investeringsplan kommer investeringsbehovet för 2021-2022 

uppgå till cirka 16 mkr årligen, varav cirka 10 mkr avser avgiftskollektiven. 
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7.3.6 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 1,0 1,0 3,2 

Örebro län 0,8 0,8 1,0 

Sjukhusrapporterade olyckor inom 

vägtransportområde, antal/100 000 invånare 

Degerfors 357 461 479 

Örebro län 232 328 403 

          

Antal uthyrda timmar konstgräs Stora Halla 

(9-manna plan)*  802 820 828 

Antal uthyrda timmar konstgräs Stora Valla 

(11-manna plan)*  693 754 790 

Utbetalt stöd till ungdomsföreningar (tkr)**  200 140 184 

     

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 

          

Levererad mängd dricksvatten (tkbm)   1 222 1 211  1 208  

Debiterad mängd dricksvatten (tkbm)   600 550 609  

Dricksvatten svinn %   50,9 54,6 49,6 

          

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

Elkostnader - Avgiftskollektiv (tkr)   1 567 1 597 1 390 

* Vid användandet av konstgräsanläggningarna utnyttjas tiden säsongsinriktat. 

Träningssäsongerna startar i september månad och avslutas i april månad. Övrig tid används 

konstgräsen som avlastningsyta för de naturgräs som finns vid Stora Valla Arena och är inte 

bokningsbara (det finns ett stort mörkertal). De används i övrigt även som spontananläggningar 

för ungdomar som utövar fotboll eller andra idrotter. Planerna används i första hand för 

kommunens föreningar men även i stor utsträckning för grannkommuners föreningar i mån av 

tider. 

**2014-2015 administrerades stöd till ungdomsföreningar av kultur- och utbildningsnämnden. 
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7.3.7 Utvecklingsområden 

Servicenämndens utvecklingsområden är bland annat kommunens yttre miljöer 

vid kommunala fastigheter. Verksamheterna ställer högre krav på att den yttre 

miljön ska vara välskötta med säkra anordningar.  

På grund av fler datorer, surfplattor och mobiltelefoner ökar kraven på IT-

enheten både vad gäller säkerhet och arbetsbelastning. Nämnden har föreslagit 

att administration och utbyten av datorer ska hanteras av serviceförvaltningens 

IT-enhet för att säkerställa drift och kvalité inom både IT och telefoni. 

Utredningen om vattenförsörjning till Svartå är klar och det fortsatta arbetet 

kommer att starta upp efter att nya vattenverket i Degerfors är klart. 

En revidering av renhållningsföreskrifter och avfallsplan ska färdigställas under 

hösten och möjlighet till hämtning av trädgårdsavfall ska ses över. Även 

fastighetsnära källsortering är ett utvecklingsområde inom 

renhållningsverksamheten. 
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 Kultur- och utbildningsnämnden 

Antal ledamöter:  11 

Ordförande:  Kim Bäckström 

Förvaltningschef:  Anna-Lena Sandell 

7.4.1 Nämndens verksamhet 

Enligt reglementet för kultur- och utbildningsnämnden är dess ansvarsområde 

och uppgifter följande: 

Nämnden har att fullgöra kommunens lagstadgade uppgifter enligt skollagen, 

vad avser förskola, förskoleklass, pedagogisk omsorg, grundskola, 

skolbarnomsorg och grundsärskola. 

Nämnden ansvarar för kommunens biblioteks- och kulturverksamhet, samt 

musikskola och fritidsgård. 

Nämnden ansvarar också för verksamheten i Folkets Hus i Degerfors. 

Nämnden ska också: 

 Ansvara för tillståndsgivning till lotteriverksamhet 

 Fastställa direktiv, inspektera och ha fortlöpande uppsikt över 
verksamhet i alternativa driftsformer inom utbildningssektorn, främst 
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 

 Stödja uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet 

 Besluta om utformning av offentliga platser och byggnader 

 Samarbeta med föreningar och organisationer inom nämndens område 
och stimulera det arbete som dessa bedriver, enligt riktlinjer fastställda 
av kommunfullmäktige. 

 Vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin 
verksamhet och förfogar över 

7.4.2 Väsentliga förändringar jämfört med 2017 

Skolinspektionen genomförde tillsyn av Degerfors kommun under våren 2017 

avseende studiehandledning och modersmål på Stora Vallaskolan. Ärendet 

avslutades i september 2017 med att Skolinspektionen genom beslut konstaterar 

att huvudmannen vidtagit åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och 

avslutade därmed tillsynen. 

Under vårterminen 2016 inrättades två nya halvtidstjänster som biträdande 

rektorer. Under hösten 2016 inrättades ytterligare en halvtidstjänst som 

biträdande rektor vilket innebar att kommunens samtliga grundskolerektorer till 

sin hjälp hade var sin biträdande rektor på halvtid. Inför höstterminsstart 2017 

har en organisationsförändring ägt rum vilket innebär att alla fyra biträdande 

rektorerna har uppdraget på heltid. I gengäld har fler arbetsuppgifter fördelats 

ut på dem då samordnare för nyanlända slutat och omfördelning av 

matematikutveckling skett. Ingen budgetutökning har således skett. 

 

Under läsåret 2016-2017 har 13 förstelärare varit i funktion inom områdena 

internationalisering, inkludering, svenska, no, idrott och teknik. 

Försteläraruppdraget finansieras via statsbidrag. 
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En utökning av specialpedagog har skett inom förskolan. Förskolan deltar 

också för första gången i läslyftet. 

Fritidsgården har flyttat från Stora Vallaskolan och öppnat i Folkets hus med en 

lyckad omstart. Öppettiderna har utökats på försök till att omfatta alla kvällar 

måndag-fredag. 

7.4.3 Kultur- och utbildningsnämndens mål 

Kultur- och utbildningsnämnden har med utgångspunkt i Skollagen och 

Strategisk inriktning 2011-2014 formulerat övergripande mål för sin 

verksamhet, vilket ska vara väl känt av samtliga medarbetare i organisationen. 

Kultur- och utbildningsnämnden har skärpt ett av de prioriterade målen 

ytterligare genom att ha som mål att ”alla elever ska lägst nå målen (godkänt) i alla 

ämnen”. Mål för 2018 är ännu inte politiskt beslutade och kommer att utökas då 

även kulturområdet ska ha mål att styra mot. Liksom tidigare gäller att de mål 

som fattas bör vara gällande en längre period för att resultat ska kunna uppnås 

och mätas. 

 

De politiskt beslutade målen är övergripande mål som samtliga verksamheter 

ska arbeta mot. Dessa bryts sedan ner av respektive verksamhet och 

underliggande indikatorer och strävansmål tas fram. Dessa beslutas inte 

politiskt men redovisas i respektive verksamhets kvalitetsrapport och relevanta 

uppföljningar.  

 

7.4.4 Driftbudget  

Den ekonomiska budgeten för kultur- och utbildningsnämnden ser ut enligt 

nedan innan beslut om anpassningar genomförts. Normal uppräkning av 

kostnader är inkluderade i enlighet med centrala instruktioner och i övrigt 

fastställda belopp. Den preliminära fördelningen mellan intäkter och kostnader 

framgår av tabellen nedan. En exakt fördelning kan presenteras först när 

internbudgetarbetet är klart. 

(tkr) Budget 2018 

Intäkter -10 000 

Kostnader 193 934 

 - varav personalkostnader 142 500 

Driftram  183 934 
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7.4.5 Investeringsbudget 

Kultur- och utbildningsnämndens investeringar för 2018-2020 kommer att ses 

över och anpassas efter rådande behov i verksamheterna. Detta innebär att 

omprioriteringar kan komma att ske inom tilldelad investeringsbudget. 

(tkr) Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Investeringar 3 000 3 000 3 000 

Hiss Bruksskolan  1 000  

Totalt 3 000 4 000 3 000 

 

7.4.6 Nyckeltal 

    2014 2015 2016 

Barn och elever         

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 

Degerfors 137 706 143 795 149 759 

Örebro län 128 895 135 172 141 453 

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn 

 Degerfors 34 588 34 391 32 623 

Örebro län 32 209 33 032 34 739 

Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev 

Degerfors 34 166 41 067 45 546 

Örebro län 54 893 60 591 63 990 

Kostnad grundskola hemkommun, kr/elev 

Degerfors 110 819 114 255 125 308 

Örebro län 99 562 101 617 113 867 

Bibliotek         

Besök   36 547 34 171 34 730 

Lånestatistik   56 861 58 965 57 086 

Nyckeltal hämtade från Kolada visar på Degerfors kostnader för förskola, 

fritidshem, förskoleklass samt grundskola. Eftersom fritidshem och 

förskoleklass oftast har samma pedagoger i båda verksamheterna så är 

jämförelsen mot Örebro läns kostnader något sned då kostnader kan hamna 

snett mellan verksamheterna.  Vi kommer att se över och göra justeringar där 

det behövs för att få personalens kostnader på rätt verksamhet. Kostnaderna 

för grundskolan gäller för åk 1 - 9. Elevantalet har ökat de senaste åren och det 

har kommit ökade krav på både lärarbehörighet och specialkompetens. 

Förskolan har under 2014, 2015 och 2016 utökats med nya avdelningar. 

Dessutom har antalet barn som har behov av extra stöd och vägledning ökat 

vilket ökat kostnaderna för extra resurser. 

Boklånen har ökat medan antalet besök har minskat. Boklånen 2015 beror på 

många klassbesök och många skolor ville ha boklådor. 2016 så var det inte så 

många klassbesök och boklådor då en bibliotekarie åkte ut till skolorna och 

hade bokprat. Besöksstatistiken har under 2016 åter ökat då SFI flyttade tillbaka 

sin verksamhet från gymnasieskolans lokaler. Bokinkastet har gjort att antalet 

besök vid återlämning av sina lån inte kommer med i besöksstatistiken. Tester 

har gjorts om besöksantalet skulle öka om öppettiderna var på andra tider, men 

hittills har det inte haft någon effekt. 
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7.4.7 Utvecklingsområden 

Det finns en mängd utvecklingsområden. De som förvaltningen ser som de 

viktigaste är dock de följande, utan inbördes ordning: 

 Se över fritidshemmens organisering och storlek. 

 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet framför allt vad gäller 
analysarbetet. 

 Förbättra övergångar mellan olika åldersstadier genom bättre samarbete 
i överlämningsarbetet. 

 Utvärdera likabehandlingsarbetet. Detta skulle ha skett under föregående 
år men har inte hunnits med. 

 Öka samverkan mellan all personal på enheten för att stärka 
likabehandlingsarbetet och värdegrunden. Detta innefattar även personal 
från andra förvaltningar som finns inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområden. Det är också önskvärt med 
större kollegialt lärande mellan enheterna avseende 
likabehandlingsarbetet. 

 Utveckla inkluderingen/tillgängligheten i undervisningen på samtliga 
enheter så att alla elever ges möjlighet att nå kunskapsmålen. 

 Utveckla arbetet med studiehandledning och modersmålsundervisning 
ytterligare. 

 Utveckla föräldraskapsstödet tillsammans med övriga aktörer. 
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 Socialnämnden 

Antal ledamöter: 11 

Ordförande:  Anita Bohlin-Neuman 

Förvaltningschef: Ingmar Ångman 

7.5.1 Nämndens verksamhet 

Socialnämndens verksamhet omfattar verksamhetsområdena Vård och omsorg 

(VoO), Individ, familj och funktionshinder (IFF) samt 

förvaltningsövergripande verksamhet. 

Verksamheten inom VoO bedrivs som hemvård i det egna hemmet och i våra 

två särskilda boenden, Letälvsgården och Västergården. Inom hemvården utförs 

serviceinsatser, personlig omvårdnad samt hemsjukvård som i vissa fall är mycket 

omfattande. Dessutom erbjuds korttidsplatser, avlastning och växelvård samt 

rehabilitering och administration av bostadsanpassning.   

IFF omfattar olika former av verksamhet för stöd till barn, ungdomar och 

missbrukare samt verksamhet för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. 

Inom verksamheten finns även fyra gruppbostäder samt en servicebostad enligt 

LSS. För psykiskt funktionshindrade finns stödboendet Muttern. Även Daglig 

verksamhet bedrivs i olika former. 

7.5.2 Väsentliga förändringar jämfört med 2017 

Socialnämndens andel av kommunens totala driftbudget uppgår till ca 42 %. 

Budgetramen har av Kommunfullmäktige beslutats enligt följande (tkr): 

RAM 2017 220 401 

Justering demensboende 2017 -1 300 

Vägen Vidare 845 

Uppräkning 2018 6 097 

Ökad hyra, Sveagatan 3 550 

Ökad hyra, Västergården 200 

Utökning lön/bemanning -96 

Nytt PO-pålägg  958 

Spar -2 900 

RAM 2018 224 755 

Vägen vidare 

Socialnämnden bedrev under 2014-2016 ett arbetsmarknadsprojekt benämnt 

Vägen vidare. Från 2017 är projektet permanentat. 

Ökad hyra Sveagatan 3 

I samband med att hemtjänsten får nya lokaler kommer hyran öka med 

anledning av de investeringar som görs i den nya fastigheten. 

Ökad hyra Västergården 

Från och med 2017 kommer underhåll ingå i hyran på Västergården vilket ger 

ökade hyreskostnader. 
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I delårsbokslutet 2017 uppmärksammades kostnadsökningar för löner för 

personal på gruppbostäderna och sjuksköterskor samt ökade kostnader för 

institutionsplaceringar, ledsagning och kontaktpersoner. Utifrån detta är 

bedömningen att reduceringar motsvarande 4 000 tkr, inklusive sparbetinget 

från kommunfullmäktige, behöver genomföras för att hamna i nivå med 

tilldelad ram 2018. 

Utifrån diskussion med nämnden har förvaltningen gått vidare med 

reduceringsförslag som uppgår till totalt 3 455 tkr. Dessa utgörs bland annat av 

nedläggning av korttidsboende enligt LSS, effektivare hemtjänst, ta bort 

nattbemanningen på Muttern samt minska budgeten för vikarier och 

försörjningsstöd. Utav de slutliga förslagen bedöms 1 500 tkr vara osäkra. För 

att på ett säkrare sätt hamna i nivå med tilldelad ram skulle det krävas att 

verksamhet ytterligare minskas alternativt att nämnden ges ökat budgetanslag. 

7.5.3 Socialnämndens mål 

Attraktivitet 

 Ett heltidsprojekt ska genomföras och under 2018 ska en modell för 

tillskapandet av en högre andel heltidstjänster ha utformats. 

Kvalitet i verksamhet och service 

 Förvaltningens ledningssystem ska vidareutvecklas för att ytterligare 

säkra kvaliteten i verksamheten. 

 Ledarskap respektive medarbetarskap ska tydliggöras i förvaltningen.  

 Förvaltningen ska arbeta på att säkra sin kompetensförsörjning vad 

gäller nyckelgrupper såsom sjuksköterskor, socionomer och 

undersköterskor. Samtidigt ska mer anställningar göras av personal i 

subventionerade anställningar för att annan personals särskilda 

kompetens ska kunna utnyttjas där den verkligen krävs. 

 Överenskommelsen med trygg och säker utskrivning ska vara 

implementerad i verksamheten. 

 Antal hushåll i behov av försörjningsstöd ska minska. Särskilda insatser 

görs för att minska antalet hushåll med barn. 

Integration 

 Fler nyanlända ska få olika arbetsmarknadsinsatser. 

 Fler föräldrar ska få stöd i sitt föräldraskap. Särskilda insatser görs för 

nyanlända föräldrar.  
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7.5.4 Driftbudget 

Socialnämndens budgetram 2018 uppgår till 224 755 tkr. Den preliminära 

fördelningen mellan intäkter och kostnader framgår av tabellen nedan. En exakt 

fördelning kan presenteras först när internbudgetarbetet är klart. 

(tkr) Budget 2018 

Intäkter -40 442 

Kostnader 265 717 

 - varav personalkostnader 191 793 

Driftram  225 275 

 

7.5.5 Investeringsbudget 

Socialförvaltningens ram för investeringar 2018 är 1 500 tkr. Renovering av nya 

lokaler för tvätt av personalkläder finns med i ramen för 2017, men kommer 

inte kunna påbörjas under året utan önskas flyttas över till 2018. 

(tkr) Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Investeringar 1 800 1 500 1 500 

Totalt 1 800 1 500 1 500 

 

7.5.6 Nyckeltal 

Nyckeltal 2014 2015 2016 

Antal årsarbetare Övergripande verksamhet 10,85 11,00 11,00 

Antal årsarbetare Vård och omsorg 198,27 203,12 206,73 

Antal årsarbetare Individ, familj och funktionshinder 93,73 94,24 124,64 

- varav Vida världen 16,50 16,50 42,65 

Antal platser, särskilt boende 109 109 109 

Antal vårdtagare i december, hemvård 314 336 328 

Antal platser, korttidsboende - 14 15 

Antal vårddygn, korttidsboende 4 914 5 657 4 794 

Bruttokostnad försörjningsstöd, tkr 10 359 11 011 11 429 

Antal hushåll med försörjningsstöd, kvartal 4 189 189 193 

Bruttokostnad institutionsvård missbrukare, tkr 2 225 2 872 3 610 

Antal vårddygn, institutionsvård 950 2 263 1 978 

Bruttokostnad familjehem, tkr 5 710 5 369 4 540 

Antal årsplatser, familjehem 18 30 11 

Antal personer med personlig assistans enligt LSS 17 15 15 

- varav ersättning enligt SFT (Socialförsäkringsbalken) 15 10 10 

Antal boende enligt LSS 26 26 26 

Antal boende enligt SoL 10 11 11 

 

7.5.7 Utvecklingsområden 

Utöver det som beskrivits under avsnitt 2 Socialnämndens mål 2018-2019 finns 

ett antal andra utvecklingsområden. Där kan särskilt nämnas arbetet med 
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digitalisering i form av införande av olika E-tjänster för brukare och som 

underlag för planering av förvaltningens arbete. Nyckelfri hemtjänst och mobil 

dokumentation för hemtjänsten kan nämnas särskilt. Förvaltningen kommer 

också att arbeta med att förbättra planeringen inom hemtjänsten. 

Under 2017 påbörjas införandet av individens behov i centrum (IBIC) som 

syftar till att den enskildes insatser ska ske på ett individualiserat sätt och utgå 

från personens egna behov och önskemål. Därmed är bemanning utifrån behov 

en naturlig följd av ett behovsinriktat arbetssätt. Detta innebär mer flexibilitet 

när insatserna ska utföras och att bemanningen ska styras utifrån detta. 

Under 2017 och 2018 genomförs en webutbildning för all personal i 

bemötandefrågor av anhöriga. Utifrån utbildningen ska alla arbetsplatser 

utforma gemensamma rutiner för bemötandet av anhöriga. 

Den psykiska ohälsan, särskilt bland unga, ökar i omfattning. Detta ställer 

framförallt krav på tidiga och förebyggande insatser.  
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8 Driftbudget 

(tkr) Budget  Budget Plan Plan  
2017 2018 2019 2020  

    
  

Kommunstyrelsen -99 861 -102 796 -105 138 -108 041 

Kommunstyrelsens oförutsett -1500 -6 680 -6 841 -7 011 

Bygg- och miljönämnden -124 -126 -130 -134 

Servicenämnden -25 503 -24 838 -25 549 -26 400 

Kultur- och utbildningsnämnden -179 645 -183 934 -189 198 -195 502 

Socialnämnden -220 401 -225 275 -231 722 -239 443 

Ospecificerade nettokostnadsanpassningar 0 0 0 3 539 

Summa -527 034 -543 649 -558 578 -572 993 

      
  

KP, internränta, pensioner, omställningsfond (netto)  -- 9 694 9 490 7 224 

Generell finansiering, ej förbrukat statsbidrag   -- 5 745 5 745 5 745 

Verksamhetens nettokostnader  -- -528 210 -543 343 -560 024 

* Ovanstående tabell är exklusive kapitalkostnader (även 2017)    
 

9 Investeringsbudget 

(tkr) Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Kommunstyrelsen 3 000 3 000 3 000 

Kultur- och utbildningsnämnden 3 000 4 000 3 000 

Socialnämnden 1 800 1 500 1 500 

Servicenämnden skattekollektiv 7 175 6 680 6 680 

Servicenämnden 
avgiftskollektivkollektiv 

7 000 11 200 10 250 

Prognos överfört från 2017 18 100   

Totalt 40 075 26 380 24 430 
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10 Resultatbudget  

(tkr) Resultat Prognos  Budget Plan Plan  
2016 2017 2018 2019 2020    

  
  

Verksamhetens intäkter* 172 919 119 377 --- --- --- 

Jämförelsestörande intäkter 0 0   
  

Verksamhetens kostnader -672 937 -641 034 --- --- --- 

Verksamhetens nettokostnader -500 018 -521 657 -528 210 -543 343 -560 024 

Preliminära avskrivningar -26 354 -25 492 -26 279 -25 764 -24 223 

Verksamhetens nettokostnader -526 372 -547 149 -554 489 -569 107 -584 247  
  

 
  

  

Skatteintäkter 406 186 417 061 426 224 441 192 457 933 

Generella bidrag och utjämning 126 286 123 838 127 131 128 469 129 041 

Flyktingvariabel 
 

7 270 7 270 5 190 3 120 

Utdelning Degerforsbolagen 0 0 1 000 1 000 1 000 

Finansiella Intäkter 2 768 2 480 2 420 2 420 2 420 
Finansiella Kostnader -3 299 -3 500 -3 475 -3 434 -3 397 

Resultat för extra ord poster 5 569 0 6 081 5 730 5 870    
  

  

Extra ordinära kostnader 0 0 0 0 0 

Årets resultat 5 569 0 6 081 5 730 5 870 

* Exkl extra statsbidrag 2015/2016, flyktingar 

 

Not 1 Finansiella 
intäkter 2018 2019 2020  Not 2 Finansiella kostnader 2018 2019 2020 

Räntor 20 20 20  Räntekostnader -3 280 -3 234 -3 168 

Borgensavgifter 1 400 1 400 1 400      

Utdelning, kommuninvest 1 000 1 000 1 000  

Finansiell kostnad, 
pensionsskuld -195 -200 -229 

  2 420 2 420 2 420    -3 475 -3 434 -3 397 
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11 Balansbudget 

(tkr) Resultat Prognos Budget Plan  Plan 
 

2016 2017 2018 2019 2020 
  

    
  

Anläggningstillgångar 379 208 380 682 394 478 395 094 395 301   
    

  

Kortfristiga fordringar 60 699 24 486 24 486 24 486 24 486 

Förråd 28 28 28 28 28 

Kassa, bank 41 009 32 052 13 954 8 691 4 033 

Omsättningstillgångar 101 736 56 566 38 468 33 205 28 547 

Summa tillgångar 480 944 437 248 432 946 428 299 423 848 
  

    
  

Eget kapital 130 394 130 394 136 475 142 205 148 075 

Avsättningar 8 996 8 169 7 886 7 609 7 388   
    

  

Långfristiga skulder 171 785 161 685 151 585 141 485 131 385 

Kortfristiga skulder 169 769 137 000 137 000 137 000 137 000 

Skulder 341 554 298 685 288 585 278 485 268 385 

Eget kapital, avsättningar, skulder 480 944 437 248 432 946 428 299 423 848 
  

    
  

  
    

  

Soliditet % 27,1% 29,8% 31,5% 33,2% 34,9 % 
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12 Finansieringsbudget 

Finansieringsbudget Resultat Prognos Budget Plan  Plan 
 

2016 2017 2018 2019 2020 
  

    
  

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 

    
  

Årets resultat 5 569 0 6 081 5 730 5 870 

Justering för av- och nedskrivningar 26 354 25 492 26 279 25 764 24 223 

Justering för gjorda avsättningar 5 403     
  

Justering för ianspråktagna avsättningar -50 -278 -283 -277 -221 

Justering för kollektivtrafik avsättning 
 

-827   
  

Övrigt, ej likvidpåverkande poster -2 722 -62   
  

Medel från verksamheten före förändring av 34 554 24 325 32 077 31 217 29 872 

rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -23 482     
  

Ökning/minskning förråd 
 

    
  

Ökning/minskning kortfristiga skulder 48 686 4 000   
  

Kassaflöde från löpande verksamhet 59 758 28 325 32 077 31 217 29 872   
    

  

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
 

    
  

Ombudgetering investeringar 
 

  -18 100 
  

Investering i materiella tillgångar -24 266 -26 904 -21 975 -26 380 -24 430 

Korrigering Stora Valla 2015 -2 107     
  

Försäljning av materiella tillgångar 
 

    
  

Investering i finansiella tillgångar 
 

    
  

Försäljning av finansiella tillgångar 
 

    
  

Kassaflöde från 
investeringsverksamhet 

-26 373 -26 904 -40 075 -26 380 -24 430 

  
    

  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
 

    
  

Nyupptagna lån 
 

    
  

Korrigering Stora Valla 2015 2 107     
  

Nya anslutningsavgifter 4 053     
  

Återförda anslutningsavgifter 
 

-279   
  

Amortering av skuld -32 100 -10 100 -10 100 -10 100 -10 100 

Ökning av långfristig utlåning -1 500     
  

Minskning av långfristiga fordringar 
 

    
  

Kassaflöde från 
finansieringsverksamhet 

-27 440 -10 379 -10 100 -10 100 -10 100 

  
    

  

Periodens kassaflöde 5 945 -8 958 -18 098 -5 263 -4 658 

Likvida medel vid årets början 35 065 41 010 32 052 13 954 8 691 

Likvida medel vid periodens slut 41 010 32 052 13 954 8 691 4 033 
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13 Regler för 2018 års budget 

Avvikelser från denna budget angivna anslag och verksamhetsnivåer i form av ny 

verksamhet, nytt ändamål, investeringar utöver ram får inte ske utan 

kommunfullmäktiges medgivande. 

Med begreppet Degerfors kommunkoncern menas organisationen, det vill säga 

Degerfors kommun med förvaltningar samt de av Degerforsbolagen AB 

helägda dotterbolagen Degerfors Energi AB, Degerforsbyggen AB samt 

Degerfors Industrihus AB. Med begreppet Degerfors menas det geografiska 

området Degerfors kommun. 

Budgetuppföljning och delårsrapport 

Delårsrapport skall upprättas efter sex månader. 

Från och med februari månad ska uppföljning av ekonomi ske. Kvartalsvis skall 

personalredovisning ingå i dessa månadsuppföljningar.  

Driftbudgeten 

Anslagsbindningen för driftbudgeten skall vara knuten till nämnd/styrelsenivå. 

Varje nämnd-/styrelse har fått en ekonomisk ram för driftkostnaderna, 

fördelningen mellan intäkter och kostnader är preliminära. Nämnd/styrelsen 

ansvarar för att verksamheten finansieras inom den ekonomiska ramen. I princip 

beviljas inte tilläggsanslag för kostnadsökningar, nya verksamheter eller liknande. 

Nämnd/styrelse ansvarar vidare för att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer i budget. Måluppfyllelsen 

för verksamheten måste alltid anpassas till nämnders/styrelsers ekonomiska 

situation. 

Nämnd/styrelse äger rätt att fritt omdisponera i driftbudgeten inom sitt eget 

ansvarsområde. 

Nämnd/styrelse äger inom sitt ansvarsområde rätt att delegera åt anställd i 

kommunen att på nämndens vägnar fatta beslut om omdisponeringar inom 

driftbudgeten avseende den anställdes ansvarsområde. Omdisponeringar får inte 

medföra en avvikelse från nämndernas/styrelsens verksamhetsinriktning. Alla 

omdisponeringar inom driftbudgeten skall rapporteras till ekonomi- och 

personalavdelningen och styrkas med kopia på beslut. 

Överföring av anslag mellan nämnder får ske på tjänstemannanivå om 

förvaltningschefer är överens. Kravet är att det inte är väsentliga belopp och att 

det inte påverkar verksamhetens omfattning eller inriktning. Återapportering ska 

i dessa fall ske till kommunstyrelsen. 
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Investeringsbudgeten 

Anslagsbindningsnivån för investeringsbudgeten skall vara knuten till de belopp 

som angivits i investeringsbudgeten. Detta innebär att nämnden ansvarar för att 

angivna investeringar sker inom den ram som nämnden har fått tilldelat. Detta 

gäller dock inte de projekt som är markerade med * investeringsbilagan. Där är 

anslagsbindningsnivån knuten till respektive projekt. 

Nämnden äger fritt omdisponera och omprioritera inom angiven ram. För vissa 

större investeringar äger fullmäktige rätt att fastställa anslagsbindningsnivån till 

respektive projekt. Inom Servicenämnden skiljs den skattefinansierade 

verksamheten från de båda avgiftskollektiven. Omdisponeringar inom 

investeringsbudgeten skall rapporteras till ekonomi- och personalavdelningen 

och styrkas protokollsutdrag.  

Nämnd/styrelse skall varje månad i samband med månadsuppföljningen 

rapportera i belopp hur stora investeringarna har varit. Slutredovisning av projekt 

skall ske vartefter projekten färdigställs. Slutredovisningen skall därefter 

omgående tillsändas personal - och ekonomiavdelningen för aktivering. 

Förvärv av inventarier och maskiner med objektskostnad motsvarande ett halvt 

prisbasbelopp eller mer samt en beräknad livslängd på minst tre år budgeteras på 

investeringsbudgeten.  

I samband med nyinvesteringar avseende byggnationer kan fullmäktige fatta 

beslut om speciell avsättning ska skall göras avseende konstutsmyckning. För 

planperioden 2018-2020 är bedömningen att inga pengar ska sättas av för 

konstnärlig utsmyckning för de projekt som är upptagna i investeringsbudgeten. 

Detta på grund av investeringarnas beskaffenhet. 

Driftkostnadskalkyler ska alltid upprättas inför äskande av investeringsanslag. 

Omdisponeringar från drift- till investeringsbudget 

Kommunstyrelsen bemyndigas inom driftbudgeten, vid framställan från 

nämnd/styrelse omdisponera från drift- till investeringsbudgeten inom samma 

nämnd/ styrelse upp till högst 150 000 kronor för ett och samma ändamål.  

Delegationen omfattar endast sådan anslagsgivning för vilken medelsanvisning 

kan ske genom omdisponering inom samma nämnders/styrelsers 

verksamhetsområden som anslaget avser tillföras. Kommunstyrelsen äger inte 

befogenhet att omfördela anslag mellan olika nämnder/styrelser. 

Omdisponeringar inom investeringsbudgeten 

Kommunstyrelsen äger inte befogenhet att omfördela anslag mellan olika 

nämnder/styrelser. 

Köp och försäljning av fastigheter 

Dessa områden regleras i kommunstyrelsens delegeringsordning, kap 4.  



  

   

Bilaga - Målformuleringar för Degerfors kommun 

Kommunfullmäktiges mål Nämndmål 
Ansvarig 
nämnd 

Attraktivitet     

Degerfors ska vara en kommun 
där människor vill leva och bo 
och där företag vill etablera sig 
och verka. Här ska det finnas 
attraktiva och trivsamma 
boende- och livsmiljöer, ett 
dynamiskt näringsliv, väl 
utbyggda kommunikationer och 
närhet till natur- och 
kulturupplevelser. Under 
planperioden ska kommunen 
säkerställa ett ökat antal 
bostäder i olika boendeformer. 

Degerfors kommun arbetar för att näringsidkare i 
kommunen ska ha goda förutsättningar för att driva 
företag.  KS 

En fortsatt satsning ska ske på naturturism som 
vandring, cykel och fiske. Genom satsningen öka 
antalet besökare och därigenom ge bättre 
förutsättningar för befintliga och nya företagare inom 
besöksnäringen. KS 

Vi arbetar för en god tillgänglighet, service och 
bemötande. Tillgängligheten till kommunen ska öka 
genom att e-tjänster möjliggör service dygnet/året 
runt. Degerfors kommun ska öka sin tillgänglighet på 
webben, både på hemsidan och på sociala medier. KS 

 Inom Degerfors kommun ska det erbjudas attraktiva 
bostadstomter och det ska finnas ett varierat utbud 
av bostäder KS 

Degerfors kommun tar ansvar för att regionala, 
nationella och internationella miljömål uppfylls. KS 

Degerfors kommun ser styrkor och möjligheter i 
mångfald. Kommunen ska arbeta aktivt för ökad 
mångfaldi kommunens verksamheter och för ökad 
tolerans i hela kommunen. KS 

Kommunstyrelsen ska verkar för att personalen 
tillförsäkras en god arbetsmiljö och ett gott 
arbetsgivarskap ur en jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. KS 

Handläggningstiden för bygglovshantering, både för 
företag och kommuninvånare, ska handläggas utan 
dröjsmål. BOM 

Kommunens ytvatten ska uppnå god ekologisk status 
utifrån försurningssynpunkt. BOM 

Degerfors kommun ska ha en säker trafikmiljö på väl 
framkomliga vägar med en belysningsstandard med 
hänsyn till trafiksäkerhet och personlig säkerhet. 
Kommunen eftersträvar fortsatt förbättrad kvalitet på 
beläggningar av gator och vägar. SRN 

Servicenämnden ska verka för att personalen 
tillförsäkras en god arbetsmiljö och ett gott 
arbetsgivarskap ur ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. SRN 

Erbjuda en tillgänglig förskola med god kvalitet. KUN 

 Vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder bra 
arbetsmiljö. KUN 

 Möjliggöra för alla invånare att både utöva, uppleva 
och ta del av olika kultur- och konstformer. KUN 

40 heltidstjänster i olika former av subventionerade 
anställningar ska finnas inom socialförvaltningen. SOC 
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Kommunfullmäktiges mål Nämndmål 
Ansvarig 
nämnd 

Kvalitet i verksamhet och 
service     

Kompetensförsörjning är nyckeln 
för att kunna leverera den 
service vi har beslutat om och 
som medborgarna i Degerfors 
kommun har rätt att kräva. 
Verksamhetsstyrningen och 
användningen av resultatmått 
och kvalitetsmått behöver 
förbättras för att säkerställa att 
vi levererar önskat värde med de 
resurser vi har till förfogande. I 
arbetet ligger också att utveckla 
metoder för analys och 
utvärdering av måtten. Särskilt 
fokus ska under perioden läggas 
på våra två största verksamheter 
skola samt vård och omsorg. 

Degerfors kommun ska upplevas vara trygg och säker 
för medborgarna. KS 

I ett led att uppnå en effektivare förvaltning ska 
digitaliseringen inom nämndadministrationen öka. KS 

Kommunen ska arbeta för att samtliga 
livsmedelsanläggningar i riskklass 3-6 (ex större 
detaljhandel, storkök) uppfyller en god hygienisk 
kvalitet. BOM 

Degerfors kommuninvånare ska erbjudas en effektiv, 
säker, kvalitativ renhållning och vattenförsörjning. SRN 

En säker och stimulerande miljö erbjuds alla barn och 
ungdomar. Attraktiva parker, grönområden och 
rekreationsområden ska bevaras och utvecklas i 
kommunens alla tätorter. Verksamheten ska präglas 
av en ekologisk grundsyn för såväl planteringar som 
grönytor. SRN 

Kommunkoncernens verksamheter ska erbjudas 
kostnadseffektiv kvalificerad service och support med 
en stabil och säker IT-miljö med korta svarstider och 
med ett minimum av störningar. SRN 

Alla elever ska vara behöriga till nationellt program på 
gymnasiet. KUN 

Alla elever ska lägst nå godkänt i samtliga ämnen. KUN 

Erbjuda en förskola med hög kvalitet inom 
föreskriven tid. KUN 

Kompetenskartläggningsverktyget KOLL ska vara 
installerat, implementerat och användas vid 
medarbetarsamtal i samtliga enheter. KOLL är det 
huvudsakliga verktyget för kompetenskartläggning 
och identifiering av kompetensutvecklingsbehov inom 
socialförvaltningen. SOC 

Ett utvecklingsprojekt för aktivt medarbetarskap har 
sjösatts inom socialförvaltningen. Samtliga 
enhetschefer har deltagit i kompetensutveckling kring 
ledarskap. SOC 

Överenskommelsen med Region Örebro Län kring 
trygg och säker utskrivning efterlevs i förvaltningen. SOC 

Antalet hushåll med försörjningsstöd (ej nyanlända) 
minskar med 10 %. SOC 

Antalet hushåll med barn i försörjningsstöd minskar 
med 10 %. SOC 

Samtliga barn aktuella för samarbete enligt 
Degerforsmodellen har en individuell plan. SOC 
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Kommunfullmäktiges mål Nämndmål 
Ansvarig 
nämnd 

Integration     

Degerfors ska vara en bra plats 
för alla och våra verksamheter 
ska anpassas bättre till en 
levande mångfald. Detta gör vi 
genom att implementera den 
antagna integrationsplanen 
under perioden för att kunna 
möta de demografiska, sociala 
och ekonomiska utmaningar 
som kommunen och regionen 
står inför under de närmsta 
åren. 

Degerfors kommuns integrationsarbete ska skapa 
förutsättningar för nyanlända att leva ett gott liv. 
Tillsammans med andra aktörer ska förutsättningar 
skapas för delaktighet och medansvar, det vill säga 
rättigheter och skyldigheter, i samhället. KS 

Servicenämnden ska i samarbete med kommunens 
föreningsliv verka för en meningsfull fritid. SRN 

Biblioteket ska vara tillgängligt och berikande för alla 
oavsett ålder, funktionsvariation eller språk. KUN 

Fritidsgården ska vara en öppen verksamhet där alla 
ungdomar ska kunna vara delaktiga och påverka sin 
fritid med vuxenstöd KUN 

Integrationsplanen ska implementeras och arbetet 
med introduktionsanställningar på arbetsmarknaden 
ska minst ha gett motsvarande 10 heltidsanställningar 
i övriga förvaltningar i kommunen (utöver 
socialnämnden) SOC 



  

   

 


