
Protokoll                                  2016-10-31
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Datum och tid Plats
 2016-10-31  18:00-19:10 Sjöängen, restaurangen  

Övriga
Madeleine Andersson (Kommunchef)
Olof Elander (Kommunsekreterare)
Marie Reifelton (Verksamhetschef scenkonst) §81

Ej tjänstgörande ersättare
Elisabet Lennartsson (S)
Ylva Jönsson (S)

Beslutande ledamöter
Per Eriksson (S)
Inger Trodell Dahl (S) (ordförande)
Ronny Larsson (S)
Siv Ahlstrand (S)
Rolf Karlsson (S)
Inger Larsson (S)
Bo Pettersson (S)
Solveig Samuelsson (S) (vice ordförande)
Charlotte Dohn (S)
Kenneth Johansson (S)
Lotta Norling Larsson (S)
Katarina Raneborn (V)
Ingrid Fries Hansson (MP)
Caroline Dieker (M)
Per-Olof Thulin (M)
Linus Thomas (M)
Mikael Johansson (M)
Calill Ohlson (M) (2:e vice ordförande)
Kerstin Svärd (C)
Kjell Johansson (C)
Staffan Korsgren (L)
Erling Johansson (KD)
Jonas Bygdén (SD)
Karin Bygdén (SD)
Marina Carlsson (S) ersätter Johan Calais (S)
Jan-Olov Carlsson (S) ersätter Peter Thuresson (S)
Jan Grounes (MP) ersätter Tord Helgesson (MP)
Johanna Martin (M) ersätter René Francis (M)
Nicklas Oskarsson (C) ersätter Billy Ludvigsson (C)
Gun Elfström (V) ersätter Rune Karlsson (V)
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Protokollet innehåller §§79-91

Ordförande _________________________________________________________________
Inger Trodell Dahl (S)

Justerare _________________________________________________________________
Erling Johansson (KD)                        Charlotte Dohn (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Olof Elander

Sida 2 av 17



ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2016-11-03 till och med 2016-11-25.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-10-31
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Olof Elander
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§79 Val av protokolljusterare
§80 Godkännande av dagordning
§81 Visning/presentation av Sjöängen
§82 Anmälan av frågor
§83 Delårsrapport per 2016-08-31
§84 Anmälan av obesvarade motioner och medborgarförslag
§85 Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden
§86 Entledigande avseende uppdrag som ersättare i kultur- och tekniknämnden

§87 Entledigande avseende uppdrag som ersättare i Sydnärkes miljönämnd samt ordinarie ledamot 
i Askersunds kommunfastigheter ABs styrelse

§88 Entledigande avseende uppdrag som vice ordförande i socialnämnden samt ersättare i 
Askersundsbostäder ABs styrelse

§89 Besvarande av frågor
§90 Revisorerna informerar
§91 Meddelanden

Sida 4 av 17



Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 79 – Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska utse två justerare med två ersättare att jämte ordförande justera dagens 
protokoll.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Charlotte Dohn (S) och Erling Johansson (KD) med Kenneth Johansson (S) och Kerstin Svärd 
(C) som ersättare, att jämte ordförande justera dagens protokoll. Protokollet justeras torsdag den 3 
november kl. 16.15 i rådhuset, Askersund

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 80 – Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska fastställa dagordningen för dagens sammanträde.

Tillägg
- Anmälan och besvarande av frågor till kommunfullmäktiges ordförande.

- Entledigande från politiskt uppdrag som ersättare i kultur- och tekniknämnden.

- Entledigande från politiska uppdrag som ersättare i Sydnärkes miljönämnd samt ordinarie ledamot i 
Askersunds kommunfastigheter ABs styrelse.

- Entledigande från politiska uppdrag som vice ordförande i socialnämnden samt ersättare i 
Askersundsbostäder ABs styrelse.

- Meddelanden avseende rapport över ej verkställda beslut enligt SoL och rapport över ej verkställda 
beslut enligt LSS.

Utgår
- Nämndrapporter.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa föreliggande dagordning, med ovan angivna ändringar.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 81 – Visning/presentation av Sjöängen

Ärendebeskrivning
Marie Reifelton, verksamhetschef för scenkonst, informerar kommunfullmäktige om Sjöängen, där 
fullmäktiges sammanträden fortsättningsvis kommer att hållas. Sjöängen är tänkt att fungera som en 
mötesplats för kulturliv, skola, föreningar, invånare och besökare. Fördelat på tre våningsplan och ca 
12 000 kvm kommer verksamheter som idag finns på olika platser rymmas under ett och samma tak. 
Delar av huset är öppet från tidig morgon till sen kväll veckans samtliga dagar, för bland annat 
skolelever, kommunens personal, besökare till biblioteket, invånare, professionella och ideella 
kulturutövare. Under hösten äger en rad av olika invigningar rum. Skolan, konsthallen och biografen 
är redan invigda, medan biblioteket, kulturskolan och invigningen av hela byggnaden står näst på tur.

Ajournering
Fullmäktige ajourneras för en rundvandring i Sjöängen.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 82 - Anmälan av frågor 
(16KS208)

Ärendebeskrivning
Staffan Korsgren (L) har inkommit med två frågor till kommunfullmäktiges ordförande Inger Trodell 
Dahl (S), angående information på kommunens hemsida och information i kommunfullmäktiges 
protokoll.

Beslutsunderlag
Enkla frågor till kommunfullmäktiges ordförande

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att frågorna får ställas.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 83 - Delårsrapport per 2016-08-31 
(16KS162)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport och prognos för helåret. Prognosen 
visar ett resultat på 22 mkr, vilket är 14,5 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 7,5 mkr.

 

Nämndernas verksamheter beräknas ge ett överskott mot budgetramarna med cirka 3,9 mkr. Det är 
framförallt barn- och utbildningsnämnden (2,9 mkr) och socialnämnden (2,5 mkr) som står för 
överskotten. Kommunstyrelsens egna verksamheter beräknas redovisa ett underskott på 1,9 mkr vid 
årets slut. Det beslutade sparpaketet på 11,8 mkr som inryms i 2012 års budget, kommer att vara helt 
upparbetat före årsskiftet. Finansförvaltningen beräknas få ett överskott på 10,6 mkr varav skatter och 
statsbidrag beräknas ingå med ett överskott på ca 7 mkr. Även finansiella kostnader ger ett överskott 
tack vare det låga ränteläget. Kommunstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde den 2016-10-04 att 
godkänna delårsrapporten.

Yrkanden
Caroline Dieker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
KS § 210,2016 - Delårsbokslut för KS per 2016-08-31
KSAU § 187 - Delårsbokslut för KS per 2016-08-31
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2016-08-31
Delårsrapport 2016-08-31
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2016-08-31

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapport per 2016-08-31.

________

Expedieras till 
Kommunchefen

Ekonomichefen

Redovisningsekonomen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 84 - Anmälan av obesvarade motioner och medborgarförslag 
(16KS41)

Ärendebeskrivning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning, §§ 29 och 30, ska Kommunstyrelsen varje år redovisa de 
motioner och medborgarförslag som inte besvarats. Enligt fullmäktiges arbetsordning ska 
medborgarförslag vara besvarade inom ett års tid. Samma tidsgräns gäller för motioner enligt beslut i 
Kommunfullmäktige, § 84, 2000-08-28. 

Vid datumet för kommunfullmäktiges sammanträde finns sex medborgarförslag som inte besvarats, 
varav ett kommer vara äldre än ett år när det besvaras av kommunstyrelsen. Detta, samt ytterligare ett 
av de obesvarade medborgarförslagen, är planerade att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 
den 2016-11-01. Det finns två motioner som ännu inte besvarats.

Beslutsunderlag
KS § 209,2016 - Anmälan av obesvarade motioner och medborgarförslag
KSAU § 175 - Anmälan av obesvarade motioner och medborgarförslag
Tjänsteskrivelse - Anmälan av obesvarade motioner och medborgarförslag
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.

________

Expedieras till 
Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 85 - Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har en tom plats som ersättare efter ett tidigare entledigande. Johanna Martin (M) 
föreslås nu som ny ersättare i socialnämnden.

Beslutsunderlag
Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att utse Johanna Martin (M) till ny ersättare i socialnämnden.

________

Expedieras till 
Den valde

Socialnämnden

Lönekontoret

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 86 - Entledigande avseende uppdrag som ersättare i kultur- och 
tekniknämnden 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Katarina Raneborn (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i kultur- och 
tekniknämnden.

Beslutsunderlag
Entledigande avseende uppdrag som ersättare i kultur- och tekniknämnden samt ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att entlediga Katarina Raneborn från politiskt uppdrag som ersättare i kultur- och tekniknämnden,

2. att uppmana valberedningen att föreslå en ny ledamot för politiskt uppdrag som ersättare i kultur- 
och tekniknämnden.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktiges valberedning

Kultur- och tekniknämnden

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 87 - Entledigande avseende uppdrag som ersättare i Sydnärkes 
miljönämnd samt ordinarie ledamot i Askersunds kommunfastigheter 
ABs styrelse 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Tiina Huhtala Fransson (V) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som ersättare i Sydnärkes 
miljönämnd samt ordinarie ledamot i Askersunds kommunfastigheter ABs styrelse.

Beslutsunderlag
Entledigande avseende uppdrag som ersättare i Sydnärkes miljönämnd samt ordinarie ledamot i 
Askersunds kommunfastigheter ABs styrelse

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att entlediga Tiina Huhtala Fransson från politiskt uppdrag som ersättare i Sydnärkes miljönämnd,

2. att entlediga Tiina Huhtala Fransson från politiskt uppdrag som ordinarie ledamot i Askersunds 
kommunfastigheter ABs styrelse,

3. att uppmana valberedningen att föreslå nya ledamöter för politiska uppdrag som ersättare i 
Sydnärkes miljönämnd samt ordinarie ledamot i Askersunds kommunfastigheter ABs styrelse.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktiges valberedning

Sydnärkes miljönämnd

Askersunds kommunfastigheter AB

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 88 - Entledigande avseende uppdrag som vice ordförande i 
socialnämnden samt ersättare i Askersundsbostäder ABs styrelse 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Gun Elfström (V) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som vice ordförande i socialnämnden 
samt ersättare i Askersundsbostäder ABs styrelse.

Beslutsunderlag
Entledigande avseende uppdrag som vice ordförande i socialnämnden samt ersättare i 
Askersundsbostäder ABs styrelse

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att entlediga Gun Elfström (V) från politiskt uppdrag som vice ordförande i socialnämnden,

2. att entlediga Gun Elfström (V) från politiskt uppdrag som ersättare i Askersundsbostäder ABs 
styrelse,

3. att uppmana valberedningen att föreslå nya ledamöter för politiska uppdrag som vice ordförande i 
socialnämnden samt ersättare i Askersundsbostäder ABs styrelse.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktiges valberedning

Askersundsbostäder ABs styrelse

Socialnämnden

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 89 - Besvarande av frågor 
(16KS208)

Ärendebeskrivning
Staffan Korsgren (L) har inkommit med två frågor till kommunfullmäktiges ordförande Inger Trodell 
Dahl (S), angående felaktig information på kommunens hemsida och information i 
kommunfullmäktiges protokoll.

 

På frågan om information på kommunens hemsida svarar Inger Trodell Dahl (S) att den felaktiga 
informationen beror på en uppgradering av kommunens webbpubliceringsverktyg Site vision, vilket 
orsakat problem med funktionaliteten. Härefter yttrar sig Staffan Korsgren (L).

 

På frågan om information i kommunfullmäktiges protokoll svarar Inger Trodell Dahl (S) att 
kommunfullmäktiges protokoll bör vara tydliga och informativa, men att läsaren ibland behöver ta del 
av beslutsunderlaget för att ärendet ska förstås i sin helhet, samt att protokollens utformning ska ses 
över. Härefter yttrar sig Staffan Korsgren (L).

Beslutsunderlag
Enkla frågor till kommunfullmäktiges ordförande

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 90 – Revisorerna informerar

Ärendebeskrivning
De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna erbjuds vid varje fullmäktigesammanträde att avge en 
muntlig rapport gällande revisionens verksamhet och granskningar. 

 

Bernt Helgesson, revisor, informerar om den enkätundersökning revisorerna genomfört bland de 
förtroendevalda i Askersunds kommun, och framför att en högre svarsfrekvens vore önskvärd.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-31
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 91 - Meddelanden 
(16KS210)

Ärendebeskrivning
Meddelas kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.

1. Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL.

2. Rapport över ej verkställda beslut enligt LSS.

Beslutsunderlag
Rapport över ej verkställda beslut enligt LSS och SoL per 2016-09-30

-Paragrafen är justerad-
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