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 Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTTET 2016-02-03 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

  

0,Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg Tid 08.30 – 12.10 

 
Beslutande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande 

Ingemar Javinder (S), tjänstgörande ersättare 

Astrid Dahl (V) 

Janeric Björkman (C)  

Ronnie Wegerstedt (SD) 
 

Övriga deltagande Enligt bilaga. 

  
Utses att justera 

 
Ingemar Javinder 
 

Justeringens 
plats och tid 
 

Kommunkontoret 2016-02-10 Paragrafer 22-40 

Underskrifter 
 

 

 

……………………………………….. 
Sekreterare Anders Andersson 

  

 

…………………………………………   
Ordförande Ewa-Leena Johansson 

  

 

………………………………………… 
Justerande Ingemar Javinder 

Organ 
 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

Sammanträdesdatum 2016-02-03 Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet 

Datum för 
anslagsuppsättning 

2016-02-10 Datum för 
nedtagande 

2016-03-07 

 
Underskrift  

 

 

…………………………………………………. 

Anders Andersson 
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ALLMÄNNA UTSKOTTET 2016-02-03 
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Au § 22   

 

Upphandling av turistbyråverksamhet 
 

Ärendebeskrivning 
Näringslivsutvecklare Mikael Haapala informerar om det planerade arbetet för 

upphandling av turistbyråverksamhet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen. 

 

_________ 
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Au § 23 Dnr ÖN 0039/2016 

 

Ekonomisk rapport per den 31 december 2015, Bergslagens 
överförmyndarnämnd 

 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens överförmyndarnämnd har inkommit med ekonomisk rapport per den  

31 december 2015. Resultatet 2015 beräknas enligt budget. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

 

_________ 
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Au § 24 Dnr KS 0008/2016 

 

Överföring från 2015 till 2016 av investeringar 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar att arbetet med överföringar av 

investeringskostnader från 2015 till 2016 pågår och kompletterande uppgifter 

inväntas. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen. 

 

_________ 
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Au § 25 Dnr KS 0008/2016 

 

Ekonomisk rapport per den 31 december 2015 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson redovisar muntligt ekonomisk rapport per den  

31 december 2015.  

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten. 

 

_________ 
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Au § 26   

 

Vision 2030 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar om att arbetet inletts med Vision 2030 

och Kommunledningsgruppen avser att avsätta en heldag för arbetet med visionen 

inom det närmaste. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen. 

 

_________ 
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Au § 27 Dnr KS post 

 

Information om diverse rapporter etcetera 
 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) och kommunchef Bo Wallströmer informerar 

om följande rapporter etcetera: 

 

• Intresseföreningen Bergslaget avser inkomma med ansökan om medel till  

Bergslagsakademin. 

• Intresseföreningen Bergslaget har inkommit med anmodan till 

medlemmarna att inkomma med nomineringar till styrelse och revisorer. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen. 

 

_________ 
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Au § 28 Dnr KS 0055/2016 

 

Rapport 2015:03 Invandring och integration i 
Örebroregionen Statistiskt underlag 2015, Region Örebro 
län 

 

Ärendebeskrivning 
Analytiker Thobias Torstensson, Region Örebro län har författat Rapport 2015:03 

Invandring och integration i Örebroregionen Statistiskt underlag 2015. Rapporten 

ger en statistisk bild av invandrings- och integrationsläget i Örebro län som ramar 

in områden där tidigare kända utvecklingsbehov finns, synliggör nya områden med 

behov av utveckling samt synliggör de oanvända resurser som finns i den växande 

delen av befolkningen som har utländsk bakgrund. 

 

Analytiker Thobias Torstensson redovisar rapporten. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner redovisningen. 

 

_________ 
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Au § 29  

 

Utredning av inflyttning, pendling etcetera i Region Örebro 
län 

 

Ärendebeskrivning 
Analytiker Thobias Torstensson, Region Örebro län redovisar en utredning av 

inflyttning, pendling etcetera i Region Örebro län. Rapporten kommer inom det 

närmaste behandlas politiskt av Region Örebro län. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner redovisningen. 

 

_________ 
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Au § 30  

 

Information om landets och kommunens flykting-
mottagande etcetera 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer ger följande information gällande landets och 

kommunens flyktingmottagande etcetera: 

 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har inkommit med 

lägesrapport daterad den 19 januari 2016. I rapporten anges bland annat att 

situationen i landet fortfarande är ansträngd trots att antalet inkommande 

flyktingar till landet minskat betydligt sedan hösten 2015. 

• Enligt Migrationsverket uppbär 1157 flyktingar plats i kommunen. 

• Migrationsverket uppger att avtalet rörande ankomstboendet i Ställdalen har 

förlängts till den 29 februari 2016. 

• Ansökan om tillfälligt bygglov för ombyggnation till flyktingmottagande 

har lämnats in till Bergslagens miljö- och byggförvaltning gällande Bångbro 

före detta skola och före detta skolområdet samt Ställdalens och Ställbergs 

före detta skolor. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen. 

 

_________ 
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Au § 31  

 

Kommunchefen informerar 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer informerar om följande: 

 

• Översiktsplanarbetet fortgår, nytt möte inplanerat till tisdagen den  

9 februari 2016. Förslag till översiktsplan beräknas kunna presenteras till 

sommaren. 

• Träff kommer att avhållas med social företagare onsdagen den 10 februari 

2016. 

• Ny integrationssekreterare är anställd och har börjat sin anställning i början 

av februari 2016. 

• Diskussion pågår inom Region Örebro län om hur medel som kvarstår från 

före detta Regionförbundet Örebro län skall nyttjas. 

• Lantmäteriet har avslagit begäran om stängning av allmän väg i 

Silverhöjden. 

• Överklagande har inlämnats från kommunen gällande ett beslut av 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning att kommunen skall bekosta 

städning av nedskräpning på privat fastighet. 

• I kommunens medborgarlöfte med Polisen anges att ett antal områden skall 

prioriteras. Utifrån denna prioritering har Polisen inlett bevakning av 

livsstilskriminella i kommunen. Vidare har punktinsatser gjorts mot bilar 

vilka ej är skattade, besiktigade eller på annat vis inte uppfyller lagens krav. 

• Martin Valfridsson, nationell samordnare för arbetet med utsatta EU-

medborgare överlämnade den 1 februari 2016 sin slutredovisning ”Framtid 

sökes” till regeringen. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen. 

 

_________ 
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Au § 32 

 

Information, svenska för invandrare, samhällsorientering 
etcetera 

 

Ärendebeskrivning 
Rektor/enhetschef Kent Liljendahl informerar om verksamheterna svenska för 

invandrare, samhällsorientering etcetera. Informationen innehåller bland annat 

följande: 

 

• 27 ensamkommande barn är i verksamheten förberedande 

svenskundervisning som arrangeras av kommunen. 

• 77 elever finns i verksamheten svenska för invandrare och 25 personer är i 

kö för att komma in i verksamheten. 

• Verksamheten samhällsorientering har ännu ej startat i kommunen, planen 

är att detta skall arrangeras på arabiska. 

• Rektorstjänst till verksamheten på Kopparhyttan, bland annat 

samhällsorientering och vuxenutbildning har utannonserats. För närvarande 

finns sju sökande och ansökningstiden är till och med den 12 februari 2016. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen. 

 

_________ 
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Au § 33 Dnr KS 0025/2016 

 

Avrapportering, försäljning av Ljusnarsbergs kommunlager AB 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Sara Jonsson rapporterar att försäljningen av aktierna i Ljusnarsbergs 

kommunlager AB har skjutits på framtiden då Kopparbergs Bryggeri AB önskar 

färdigställa årsredovisningarna 2015 för koncernens bolag. Ekonomichef  

Sara Jonsson kommer träffa ekonomichefen på Kopparbergs Bryggeri AB i mitten 

av februari månad 2016. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten. 

 

_________ 
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Au § 34  

 

Återrapportering, projektgrupper rörande kommunens 
kostorganisation 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson rapporterar att det 

ännu ej godkänts någon slutbesiktning på grund av att vissa korrigerande åtgärder 

återstår att genomföra, därav har Riksbyggen ej slutbetalt arbetet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten. 

 

_________ 
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Au § 35 Dnr KS 0035/206 

 

Ekonomisk rapport per den 31 december 2015, 
Räddningstjänsten Västerbergslagen 

 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad räddningschef Rolf Hellberg Räddningstjänsten Västerbergslagen har 

inkommit med skrivelse daterad den 20 januari 2016 med specifikation över 

gemensamma kostnader och intäkter 2015 för räddningstjänstens verksamhet. 

Utfallet 2015 innebär ett underskott mot budget där Ljusnarsbergs kommuns andel 

är 529 000 kronor. 

 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar om ärendet. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen. 

 

_________ 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   16 (21) 
 Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTTET 2016-02-03 
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Au § 36   

 

Information om löneöversyn 2016 
 

Ärendebeskrivning 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg informerar om arbetet med löneöversyn. Arbetet 

avvaktar utfallet av centrala avtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 

Klarläggande önskas även av arbetsgivaren av vissa inkomna skrivelser från 

arbetstagarorganisationer. Tidsplanen har skjutits framåt. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner informationen. 

 

_________ 
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Au § 37 Dnr KS  

 

Rapport från fastighetsavdelningen 
 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Jessica Eriksson har inkommit med rapport daterad den  

2 februari 2016. Av vilken framgår bland annat följande: 

 

• För närvarande finns 11 outhyrda lägenheter varav nio inte är 

uthyrningsbara.  

• Renovering av Klockargården fortgår enligt plan. 

• Start av iordningställande av Riggards beräknas till februari månad 2016. 

• Ventilationsåtgärder beställda till Bergsgården. 

• Statens Bostadsomvandling AB har engagerats för microprojektering av 

eventuell omvandling av Garhytteskolan till bostäder. 

• Förberedelse av upphandling av grönyteskötsel pågår. 

• Anställningsintervjuer gällande tjänsten som drifttekniker avhålls under 

vecka 6, det var 35 sökande varav tre kallats till anställningsintervju. 

• Förberedelse för upphandling av ny förskola i Ställdalen pågår. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten. 

 

_________ 
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Au § 38 Dnr KS 0052/2016 

 

Om- alternativt nybyggnation av Ljusnarshallen 
 

Ärendebeskrivning 
En ombyggnation alternativt nybyggnation av Ljusnarshallen har diskuterats under 

en längre tid och förslag har diskuterats bland annat vid möten med gruppledare för 

partier representerade i kommunfullmäktige den 27 april och 1 september 2015. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 114 om 

budget 2016 och plan för 2017-2018. Detta beslut innebar att investeringen 

gällande Ljusnarshallen angavs till 2017. 

 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 13 januari 2016 § 20 att 

underlag för projektering avseende ombyggnation av Ljusnarshallen skulle 

tillsändas samtliga politiska partier representerade i kommunfullmäktige på remiss. 

 

Remiss utsändes den 18 januari 2016 och yttraden skulle vara kansliet tillhanda 

senast den 2 februari 2016. 

 

Remissyttrande daterat den 25 januari 2016  har inkommit från Moderata 

Samlingspartiet. 

Remissyttrande daterat den 1 februari 2016 har inkommit från Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet. 

Remissyttrande har den 2 februari 2016 inkommit från Centerpartiet och 

Liberalerna. 

Remissyttrande har den 2 februari 2016 inkommit från Sverigedemokraterna. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att underlaget för projektering överlämnas till 

kommunens tjänstemän för kompletteringar med ytterligare ekonomiska 

beräkningar av de olika alternativen samt konsekvensbeskrivningar utifrån inkomna 

remissyttranden. 

 

_________ 
Expediering: 

Kommunchef Bo Wallströmer 

Fastighetschef Jessica Eriksson 
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Au § 39   

 

Fråga angående ärende rörande tvist med Skatteverket om 
äldreboendet Treskillingens verksamhetsform,  
Astrid Dahl (V) 

 

Ärendebeskrivning 
Astrid Dahl (V) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 

fråga: Hur förhåller det sig med kommunens tvist med Skatteverket rörande 

definitionen av Treskillingens verksamhet, särskilt boende eller ej? 

 

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) svarar att ärendet för närvarande behandlas 

av förvaltningsrätten. 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar anse frågan besvarad. 

 

_________ 
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Au § 40  

 

Fråga angående utredning om erbjudande av heltidstjänster 
till personer med deltidstjänstgöring, Astrid Dahl (V) 

 

Ärendebeskrivning 
Astrid Dahl (V) tillåts av ordförande Ewa-Leena Johansson (S) väcka följande 

fråga: Var befinner sig utredningen om att erbjuda heltidstjänster till personer med 

deltidstjänster? 

 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att frågan överlämnas till personalchef  

Ann-Sofie Söderberg. 

 

_________ 
Expediering: 

Personalchef Ann-Sofie Söderberg 
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Bilaga  
 

 

 

 

Övriga deltagande vid allmänna utskottets sammanträde den  
3 februari 2016 
 
 
 
 

Anders Andersson, kanslichef och sekreterare 

Bo Wallströmer, kommunchef 

Sara Jonsson, ekonomichef§§ 22-25 30-40 

Mikael Haapala, näringslivsutvecklare § 22 

Thobias Torstensson, analytiker, Region Örebro län §§ 28-29 

Kent Liljendahl, rektor och enhetschef §§ 30-32 

Ann-Sofie Söderberg, personalchef § 36 
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