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 Plats och tid Kommunhuset, Rektangeln, kl. 08.00-09.15 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare 
- 

 

Övriga närvarande Tommy Henningsson kommunchef 
Mikael Pulkkinen fastighetskoordinator 
Jessica Jansson, ekonomichef, del av 
möte 
Malin Bergkvist nämnd- och 
utredningssekreterare 

 

Justerare Allan Myrtenkvist  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndag 15/1 2018 kl.16.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 1-9 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson  
   
 Justerare 
 Allan Myrtenkvist   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2018-01-09 
    
Datum då anslaget sätts upp 2018-01-16 Datum då anslaget tas ned 2018-02-06 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Christina Johansson, ordf. M  
 Allan Myrtenkvist S  
 Ritha Sörling V  
 Per Karlsson M  

 Annalena Järnberg S 
Maria Jansson Andersson 
(GL) 
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§ 1 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelsen till dagens 
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 2 

Fastställande av dagordningen 
 
Efter dagordningens sista punkt önskar Allan Myrtenkvist (S) att utskottet 
väcker ett initiativ om planer för spontanidrott, vilket godkänns av samtliga 
närvarande.  
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§ 3 

Uppföljning av internkontrollplan 2017 och plan 2018, 
dnr KS 17/00285 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-31 § 6 
Internkontrollrapport för kommunstyrelsen 2017, daterad 2017-12-21 
Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018, daterad 2017-12-21 
 
Ärendet 
Under året har arbetet med att förbättra och utveckla arbetet med 
internkontroll inom kommunstyrelsen fortgått. Internkontroll är en del av 
kommunens verksamhets- och ekonomistyrning. Den syftar till att påverka 
organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat mål, vad gäller 
resultat, effektivitet och ekonomisk ställning. Syftet med internkontroll är att 
säkerställa att kommunstyrelsen upprätthåller en tillfredsställande intern 
kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm 

 
Begreppet rimlig grad av säkerhet innebär att kommunstyrelsen vid 
utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och 
kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska inte endast ekonomiska 
faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för 
verksamheten hos olika intressenter. 
 
Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl a att ha 
kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade 
beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksamhetsidé och 
mål. 
 
Målet tillförlitlig rapportering och information om verksamheten innebär att 
kommunstyrelsen samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till 
rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet 
samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. 
 
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med 
olika parter. 
 
Kommunförvaltningen har genomförts kontrollerna i enlighet med antagen 
plan år 2017 för intern kontroll. 
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Beskrivning av utförandet 
Kommunförvaltningen kan konstatera att förvaltningen ännu inte fått en 
fullödig rutin på hanteringen av uppföljningen. Delar av kontrollerna har skett 
utan att det dokumenterats enligt de verktyg som är framtagna.  
 
Resultat av genomförda kontroller 
Resultatet som framkommit av genomförda kontroller visar på att den interna 
kontrollen inte är fullgod, men att den blivit bättre och vissa delar så bra att de 
inte kommer att kvarstå i förslaget till internkontrollplan 2018. 
 
Åtgärder som föreslås vidtas inklusive tidplan 
De åtgärder som kommunförvaltningen föreslår är att större delen av 
kontrollpunkterna för innevarande år kvarstår till kommande verksamhetsår 
då aktuella rutiner inte fungerar optimalt.   

 
Kommunförvaltningen har upprättat ett förslag på internkontrollplan för 
verksamhetsår 2018. Planen kommer att följas upp under november månad 
2018 enligt kommunens riktlinjer för verksamhets- och ekonomistyrnings-
policyn.  
 

Ekonomi 
Förslaget på internkontroll för verksamhetsåret 2018 bedöms inrymmas i 
den budget som kommunfullmäktige beslutat om vad gäller 
kommunstyrelsen.  
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarpersektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport år 2017. 
 
- Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan år 2018 fastställs. 

 
--- 
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Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson och kommunchef Tommy Henningsson samt ordförande 
Christina Johansson (M) tillför. 
 
Ritha Sörling (V) yttrar sig utan att yrka. 
 
Christina Johansson (M) ställer fråga om formuleringen av kontrollpunkten ej 
verkställda politiska beslut, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Christina Johansson (M) ställer fråga om vad som avses med kontrollpunkten 
bristfällig vikariehantering vilket delvis besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Christina Johanson (M) ställer fråga om varför det är möjligt att välja bort 
central postöppning och Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga hur det 
kontrolleras att alla inkommande pappershandlingar har registrerats. Frågorna 
besvaras delvis av kommunchef Tommy Henningsson, ekonomichef Jessica 
Jansson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist samt leder till 
en övergripande diskussion om allmän handling. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga om hur politiker som får skrivelser skickade till 
sin mejl ska agera, vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifallls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Godkänna kommunstyrelsens internkontrollrapport år 2017. 

 
Förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan år 2018 fastställs. 
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§ 4 
Delårsrapport för Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen per 2017-06-30, dnr KS 17/00233 
 
Informationsunderlag 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2017-09-22 § 91 
Delårsbokslut för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2017-06-30 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har sammanställt förbundets 
ekonomi i en delårsrapport per 2017-06-30.  
 

Ekonomi 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen redovisar totalt för rapportperioden 
ett överskott på 4,8 miljoner kronor för de skattefinansierade verksamheterna 
och för de gemensamma verksamheterna redovisas ett underskott på  
-0,4 miljoner kronor. För helår 2017 prognostiserar förbundet ett underskott 
för de skattefinansierade verksamheterna på -1,9 miljoner kronor och för de 
gemensamma verksamheterna prognostiseras ett noll resultat. 
 
Totalt för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar Samhälls-
byggnadsförbundet Bergslagen ett överskott på 5,3 miljoner kronor för 
rapportperioden. Detta överskott har i delårsbokslutet tagits upp som en skuld 
till medlemskommunerna och ingår inte i förbundets totala resultat för 
rapportperioden. För helår 2017 prognostiserar förbundet ett underskott för de 
avgiftsfinansierade verksamheterna på -0,5 miljoner kronor. 
 
Det finansiella målet på ett nollresultat uppnås inte för de skattefinansierade 
verksamheterna. Det finansiella målet avseende de avgiftsfinansierade 
verksamheterna är satt över tid, där tidsperspektivet är odefinierat. Någon 
bedömning av huruvida målet uppnås över tid eller inte görs inte i 
delårsrapporten. Förvaltningen har fått tagit del av ett utkast från KPMGs 
revisionsrapport som tar upp att det finansiella målet på ett nollresultat inte är 
ett särskilt lyckat mål för finansiell styrning av verksamheten. KPMG 
uppmanar förbundet att ta fram mål som tydligare styr verksamheten till att 
vara ekonomiskt effektiv samtidigt som omfattningen och kvaliteten på 
verksamheten upprätthålls eller förbättras. 
 
I KPMG:s utkast till revisionsrapport har iakttagelser gjorts att 
delårsrapporten inte är upprättad med samma noggrannhet som 
årsredovisningen. Det innebär att avstämning inte skett av samtliga 
balansposter. Exempelvis är posterna semesterlöneskuld, pensionsskuld, 
sociala avgifter, interimsfordringar och interimsskulder samt reserv för osäkra 
kundfordringar inte avstämda i periodbokslutet, utan redovisas till samma 
belopp som i årsbokslutet 2016 alternativt enligt en schablonberäkning. 
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KPMG kan utifrån detta inte uttala sig om huruvida resultatet i 
delårsrapporten är rättvisande eller ej. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har i budget 2017 fastsällt sex 
övergripande verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning. 
Enligt förbundets bedömning har ett mål uppnåtts vid rapportperioden och två 
mål bedöms uppnås under året och två mål genomförs mätning under hösten 
och redovisas endast i årsboklutet. 
 
Förbundets verksamhetsredovisning är uppdelad i sju grupper där respektive 
medlemskommun särredovisas: 
Gemensamma verksamheter gemensamt 
Process Gata/Trafik skattefinansierad 
Process Park/Skog skattefinansierad 
Process Idrott skattefinansierad 
Process Lokalvård skattefinansierad 
Process Återvinning avgiftsfinansierad 
Process VA-anläggn & VA-ledningsnät  avgiftsfinansierad 
 
Respektive verksamhetsgren har egna mål som förbudet bedömer i 
delårsbokslutet. 
 
Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje 
verksamhetsprocess utarbetar förslag till investeringsbudget med tre års 
framförhållning till respektive kommun. Den investeringsram som beslutas i 
respektive kommunfullmäktige utgör sedan förbundets investeringsplan. För 
Hällefors kommuns del har förbundet en helårsprognos för skattefinansierade 
investeringar på 4,6 miljoner kronor och avgiftsfinansierade investeringar på 
5,5 miljoner kronor. 

 
Folkhälsa 
Redovisning utifrån folkhälsoperspektivet hänvisar förvaltningen till 
förbundets delårsrapport för verksamhetsåret 2017.  
 
Miljö 
Redovisning utifrån miljöaspekter hänvisar förvaltningen till förbundets 
delårsrapport för verksamhetsåret 2017. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yrkar Christina Johansson 
(M) att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att inhämta svar på den 
kritik som KPMG framfört. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på sitt eget 
yrkande, vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Inhämta svar på den kritik som KPMG framfört. 
 
--- 
 
Under kommunstyrelsens behandling av ärendet ställer Christina Johansson 
(M) fråga gällande om förbundet besvarat den kritik som revisorerna riktat 
mot rapporten vilken besvaras av kommunchef Tommy Henningson. 
 
Christina Johansson (M) yrkar återremiss med motiveringen att kommunen 
inte kan godkänna delårsrapporten innan revisorernas kritik bemötts av 
förbundet. 
 
Ordförande Annahelena Jernberg (S) ställer bifall mot avslag på Christina 
Johanssons (M) återremissyrkande vilket bifalls. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet återremitteras till allmänna utskottet för att invänta 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens svar till revisorerna. 
 
--- 
 
Allan Myrtenkvist (S) meddelar att han ej deltar i beslut. 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet ställer Ritha Sörling (V) 
fråga om hur Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har hanterat kritiken, 
vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar och yrkar att allmänna 
utskottet föreslår kommunstyrelsen att hålla fast vid revisorernas kritik och att 
avsaknaden av svar förstärker kritiken vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att hålla fast vid revisorernas kritik och att avsaknaden av svar förstärker 
kritiken. 
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§ 5 

Tilläggsbudgetering för investering inom tekniska 
verksamheten 2018, dnr KS 17/00284 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13 § 94 
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 § 269 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-19 § ?? 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens direktionsprotokoll 2017-12-15  

 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen (SBB) har till kommunförvaltningen 
inkommit med önskemål om tilläggsbudgetering för 2018 för investeringar 
inom dels park samt vatten och avlopp (VA). 

 
Ekonomi 
Totalt har förbundet erhållit en investeringsbudget på 16 770 000 kronor 
för verksamhetsåret 2018. Eftersom alla investeringsprojekt som 
planaterats för år 2017 ännu inte är slutförda önskar förbundet en 
tilläggsbudgetering med totalt 4 250 000 kronor för verksamhetsåret 2018.   
 
Kommunförvaltningen föreslår att begäran inom VA-verksamheten på 
totalt 2 400 000 kronor från förbundet godkänns och att det finansieras med 
kommunens egna medel, d v s ingen nyupplåning behöver ske.   
 
När det gäller begäran av investeringsmedel för en projektering av lekpark 
föreslår förvaltningen att förbundet inte erhåller begäran utan istället får 
omprioritera utifrån de investeringsmedel som kommunen beslutat för 
verksamhetsåret 2018.  
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  
 
Medborgarperspektiv 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
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- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering 
av investering för projektering av lekplats på 50 000 kronor för år 2018 
avslås. 

 
- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering 

av investering för VA på 4 200 000 kronor för år 2018 godkänns. 
 

--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet delas direktionsprotokoll 
från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ut, då det inte var justerat vid 
utskick. 
 
Fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen föredrar och kommunchef Tommy 
Henningsson samt ordförande Christina Johansson (M) tillför. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om beslutet innebär att det inte blir några 
lekplatser 2018, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ritha Sörling (V) och Allan Myrtenkvist (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av 
investering för projektering av lekplats på 50 000 kronor för år 2018 avslås. 
 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens begäran om tilläggsbudgetering av 
investering för VA på 4 200 000 kronor för år 2018 godkänns. 
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§ 6 

Förslag till taxa för fordonsflytt, uppställning samt 
skrotning av fordon, dnr KS 17/00274 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde 2017-11-17 § 148 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen har inkommit med förslag till 
taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning av fordon. Förbundet ser ett 
problem med långtidsuppställda fordon ur både ett trafiksäkerhet- och 
miljöperspektiv i kommunerna. Kostnaden för detta bör inte belasta 
kommuninvånarna utan finansieras i första hand av fordonsägaren och när 
detta inte är möjligt, fastighetsägaren.  
 

Ekonomi 
Kostnaden ska i de fall fordonen är uppställda på allmän platsmark tillföras 
fordonsägaren. Är fordonen uppställda på kvartersmark ska en beställning 
från fastighetsägaren om fordonsflytt inkomma till förbundet, i dessa fall 
debiteras fastighetsägaren för fordonsflytten. 

 
Förslag till taxa för fordonsflytt (inklusive moms) är: 
• Bärgning till uppställningsplats 2000 kr 
• Bärgning för skrotning 2000 kr/Bärgning för skrotning med 

TMA(energiupptagande skydd) 2500 kr 
• Fordon uppställt på uppställningsplats 50 kr/dygn (max 90 dygn) 

 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 

    Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan  
    utifrån detta perspektiv. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning för Hällefors    
 kommun 2018 antas. 
 
- Taxan ska gälla från och med 2018-03-01. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar 
fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen kortfattat. 
 
Allan Myrtenkvist (S) och Christina Johansson (M) yttrar sig utan att yrka. 
 
Per Karlsson (M) ställer fråga om tänkt uppställningsplats, vilket besvaras av 
fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Taxa för fordonsflytt, uppställning samt skrotning för Hällefors    
kommun 2018 antas. 
 
Taxan ska gälla från och med 2018-03-01. 
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§ 7 

Förslag till revidering av felparkeringsavgifter, dnr KS 
17/00275 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från direktionens sammanträde 2017-11-17 § 149 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-27 § 66 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen anser att felparkeringsavgifterna bör 
justeras för att avgifterna ska motivera fordonsägare till att inte felparkera. 
 

Ekonomi 
Förslag till felparkeringsavgifter från och med 1 mars 2018 anges nedan 
och omfattas av en lista på överträdelser, dess belopp och eventuella 
kontrolltider. 

 
• 01-08  800 kr  0 minuter 
• 20-26  600 kr  5 minuter 
• 30-31  800 kr  0 minuter 
• 34-41  600 kr  5 minuter 

 
(se bilaga TSFS 2016:116 för överträdelsepunkter 01-41) 

 
Kommunförvaltningen föreslår att kommunen antar revideringen av 
felparkeringsavgift och att tidigare fattade beslut upphävs. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 

 
 
Medborgarperspektiv 

    Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan     
    utifrån detta perspektiv. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Tidigare antagna felparkeringsavgift upphör att gälla. 

 
- Förslag till revidering av felparkeringsavgift för Hällefors kommun antas. 
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- Avgift ska gälla från och med 2018-03-01. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar Mikael Pulkkinen 
kortfattat. 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga om statistik över antal bötfällda bilar, vilket 
lämnas obesvarad. 
 
Christina Johansson (M), Allan Myrtenkvist (S) och Maria Jansson Andersson 
(GL) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Tidigare antagna felparkeringsavgift upphör att gälla. 

 
Förslag till revidering av felparkeringsavgift för Hällefors kommun antas. 
 
Avgift ska gälla från och med 2018-03-01. 
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§ 8 

Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar kring fattade politiska beslut 
som förvaltningen ej verkställt än. Fokus ligger på hur förvaltningen arbetar 
med de olika ärendena och var i processen förvaltningen är i dagsläget i 
respektive ärende. 
 
Då listan är under bearbetning lämnas inget skriftligt underlag ut idag. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga kring lokalisering av tänkt utegym, vilket 
delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och ordförande 
Christina Johansson (M). 
 
Ritha Sörling (V) ställer fråga om återrapportering kring All-in utifrån att 
ärendet saknas på balanslistan, vilket besvaras av kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Ärendet leder i övrigt till övergripande diskussioner där merparten av 
ledamöterna är inblandade. 
 
Med detta har allmänna utskotet informerats. Informationen vidarebefordras 
till kommunstyrelsen.  
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§ 9 

Utredningsuppdrag – befintliga planer, dnr KS 18/00010 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om ett antal grusplaner i samhället och 
möjligheten att hålla dessa i användbart skick, vilket delvis besvaras av 
fastighetskoordinator Mikael Pulkkinen. 
 
Allan Myrtenkvist (S) önskar att utskottet tar initiativ till ett 
utredningsuppdrag på området, vilket godkänns av samtliga närvarande 
ledamöter.  
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar diskussionerna och yrkar 
på att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att förvaltningen får i 
uppdrag att se över befintliga planer och möjligheten att använda dessa till 
spontanidrott vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Att förvaltningen får i uppdrag att se över befintliga planer och möjligheten 
att använda dessa till spontanidrott. 
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