
Protokoll                                  2016-03-08
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Datum och tid Plats
 2016-03-08  14:00 Rådsalen  

Övriga
Erling Johansson (KD) §53
Madeleine Andersson (Kommunchef)
Bo Lindström (Ekonomichef)
Lars Wadström (Vik. kommunsekretrerare)
Rolf Wedding (Miljöchef) §48

Protokollet innehåller §§46-63

Ordförande _________________________________________________________________
Per Eriksson (S)

Justerare _________________________________________________________________
Caroline Dieker (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Lars Wadström

Ej tjänstgörande ersättare
Ingrid Fries Hansson (MP) §48
Karin Ytterberg (SD)

Beslutande ledamöter
Siv Ahlstrand (S) (vice ordförande)
Jonas Bygdén (SD)
Caroline Dieker (M) (2:e vice ordförande) §§46-
60
Per Eriksson (S) (ordförande)
Tord Helgesson (MP)
Erling Johansson (KD) §§46-52, §§54-63
Ronny Larsson (S) ersätter Inger Larsson (S)
Katarina Raneborn (V)
Hans Sedström (KD) §§61-63 ersätter Caroline 
Dieker (M) (2:e vice ordförande)
Kerstin Svärd (C) ersätter Billy Ludvigsson (C)
Peter Thuresson (S)
Daniel Östh (L) ersätter Staffan Korsgren (L)
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ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2016-03-09 till och med 2016-03-30.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-03-08
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Lars Wadström
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§46 Val av protokollsjusterare
§47 Fastställande av dagordning
§48 Verksamhetsuppföljning 2016 - Sydnärkes miljönämnd
§49 Tilläggsbudget för Sjöängen 2016
§50 Återrapportering av intern kontroll avseende kommunstyrelsens verksamhet 2015
§51 Bokslut 2015
§52 Medborgarförslag om kallbadhus
§53 Medborgarförslag om revidering av vindbruksplan
§54 Detaljplan för del av Åsbro industri, Åsbro 1:17 m.fl.
§55 Inrättande av tjänst som vård- och omsorgsstrateg
§56 Remiss - Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa
§57 Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning
§58 100 Politikerbesök
§59 Ordförandebeslut - Lokalbyte för skolverksamhet
§60 Ordförandebeslut - Yttrande ang. förvärv av Harge 4:5
§61 Anmälan av delegationsbeslut
§62 Meddelanden
§63 Redovisning av pågående ärenden
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 46 – Val av protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska utse en justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Caroline Dieker (M) att jämte ordförande justera dagens protokoll.

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 47 – Fastställande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde ska fastställas av kommunstyrelsen.

Tillägg
Remiss - Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreliggande dagordning med angivet tillägg.

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 48 - Verksamhetsuppföljning 2016 - Sydnärkes miljönämnd 
(16KS6)

Ärendebeskrivning
Miljöchef Rolf Wedding och Sydnärkes miljönämnds ordförande Ingrid Fries Hansson (MP) besöker 
kommunstyrelsen för att besvara frågor och informera i samband med verksamhetsuppföljningen.

Beslutsunderlag
 Kallelse verksamhetsuppföljning 2016
 KSAU § 34 - 2016, Sydnärkes miljönämnd

________
-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 49 - Tilläggsbudget för Sjöängen 2016 
(16KS23)

Ärendebeskrivning
Inför skolstarten höstterminen 2016 invigs kommunens nya grundskola och under november sker 
den officiella invigningen av de offentliga delarna i Sjöängen. Då den verksamhet som kommer att 
bedrivas i huset under senare delen av året endast genererar begränsade intäkter i form av 
biljettförsäljning/uthyrning föreslås att uppstarten och invigningen samt övrig verksamhet i de 
offentliga delarna av Sjöängen finansieras genom extra budgetanslag på 1000 tkr för 2016.

Yrkanden
Caroline Dieker (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag. Katarina Raneborn (V) yrkar på återremiss 
av förvaltningens förslag. Siv Ahlstrand (S) ställer sig bakom Katarina Raneborns (V) yrkande om 
återremiss.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och yrkandena och finner att yrkandet om 
återremiss vunnit bifall.

Beslutsunderlag
 KSAU § 27 - 2016, Tilläggsbudget för Sjöängen 2016
 Tjänsteskrivelse - Budget för nya Sjöängen under 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för utarbetande av ytterligare 
beslutsunderlag.

________
-Paragrafen är justerad-

Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 50 - Återrapportering av intern kontroll avseende 
kommunstyrelsens verksamhet 2015 
(16KS24)

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport avseende genomförd internkontroll har inkommit. Alla kontroller är 
genomförda enligt plan och vid rapporterade avvikelser ska föreslagna åtgärder vidtagas.

Beslutsunderlag
 KSAU § 29 - 2016, Återrapportering intern kontroll
 Tjänsteskrivele - Återrapportering av kommunledningsförvaltningens genomförda 

internkontroll

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningschefens rapport.

________
-Paragrafen är justerad-

Expedieras till 
Kommunchef
Ekonomichef
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 51 - Bokslut 2015 
(16KS11)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har upprättat bokslutshandlingar för kommunstyrelsens 
ansvarsområden. Förvaltningen redovisar ett överskott på 10 395 tkr för 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Bokslut 2015 Kommunstyrelsen
 Bokslut 2015-12-31 Kommunledningsförvaltningen
 KSAU § 30 - 2016, Bokslut 2015

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att godkänna upprättat bokslut 2015 för de egna ansvarsområdena.

2. att godkänna ombudgetering av 50 000 tkr till investeringsprojektet för Sjöängen (projekt nr. 
400047 och 400109).

3. att godkänna ombudgetering av 18 tkr till investeringsprojektet för anslagstavlor till landsbygden 
(projekt nr. 400094).

4. att godkänna ombudgetering av 250 tkr till investeringsprojektet för Välkomsttavlor (projekt nr. 
400096).

5. att godkänna ombudgetering av 700 tkr till investeringsprojektet för gångfartsområde centrum 
(projekt nr. 400112).

6. att godkänna ombudgetering av 292 tkr till investeringsprojektet för trafiksäkerhet Parkgatan 
(projekt nr. 400113).

7. att godkänna ombudgetering av 391 tkr till investeringsprojektet för skyltning av 
vattenskyddsområde (projekt nr. 400165).

________
-Paragrafen är justerad-

Expedieras till 
Ekonomikontoret
Kommunchef
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 52 – Medborgarförslag om kallbadhus
Ärendebeskrivning
Dnr: 2015.51
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en byggnation av ett kallbadhus i 
Askersund. I svaret framgår att området där kallbadhuset föreslås byggas omfattas av den detaljplan 
som ej ännu vunnit laga kraft samt att förslaget kommer att behandlas och beaktas i projektgruppens 
planering av området.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-25
Medborgarförslag 2015-03-12
Förslag till svar 2016-01-25

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till svar och översända detta till förslagsställaren som svar på 
medborgarförslaget.
______
Expedieras till
Förslagsställaren
Projektgruppen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 53 – Medborgarförslag om revidering av vindbruksplan
Ärendebeskrivning
Dnr: 2015.47
Ett medborgarförslag om revidering av Askersunds vindbruksplan har inkommit. Förslagsställaren 
föreslår en revidering av den befintliga planen i syfte att ta större hänsyn till natur, boende och 
verksamma i kommunen. Förslagsställaren påpekar även att Askersunds kommun riskerar att gå 
miste om stora värden i och med den befintliga planen. Under tiden som en eventuell revidering 
antas pågå, föreslås även att samtliga vindkraftsprojekt pausas.

I förslaget till svar framgår det att Askersunds kommun för tillfället inte har planer på en revidering 
av vindbruksplanen som antogs år 2013. Detta beror bl.a. på att trycket är lågt vad gäller nya 
ansökningar och anmälningar av vindkraft. Det som byggs i dagsläget byggs oftast inom 
vindkraftparker som redan erhållit tillstånd, varför en eventuell ny plan inte skulle påverka dessa 
byggnationer.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-03
Medborgarförslag om revidering av vindbruksplan 2015-04-01
Förslag till svar 2016-03-08
Förslagsställarens yttrande 2016-02-03

Avstår från att delta i beslut
Erling Johansson (KD) avstår från att delta i beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till svar och översända detta till förslagsställaren som svar på 
medborgarförslaget.
______
Expedieras till
Förslagsställaren

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 54 – Detaljplan för del av Åsbro industri, Åsbro 1:17 m.fl.
Ärendebeskrivning
Dnr: 2015.26
Åsbro industriområde är idag detaljplanelagt sedan år 2000. Detaljplanen behöver uppdateras för att 
området ska kunna utvecklas och användas mer effektivt för befintliga verksamheter såväl som 
nyetableringar.
Planens syfte är att möjliggöra för ett samlat verksamhetsområde i utkanten av Åsbro, vid riksväg 50. 
Detaljplanen ska möjliggöra för en effektiv markanvändning där nödvändiga begränsningar görs 
samtidigt som planen öppnar för en bred utveckling av området.

Beslutsunderlag
Sydnärkes byggförvaltnings tjänsteskrivelse 2016-02-09
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning
KSAU § 33 - 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta detaljplan för del av Åsbro industri, Åsbro 1:17 m.fl.
______
Expedieras till
Planarkitekt
Sydnärkes byggförvaltning

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 55 - Inrättande av tjänst som vård- och omsorgsstrateg 
(16KS31)

Ärendebeskrivning
På grund av omplacering vill socialtjänsten inrätta en tjänst som vård- och omsorgsstrateg 75% från 
första mars. Tjänsten är en administrativ tjänst som bl.a. kommer att ansvara för upprättande av 
kravspecifikationer i samband med upphandlingar, samordna introduktion av personal, utveckla 
dagvården samt ansvara för anhörigstödet i förvaltningen.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen kommer gemensamt fram till att ändra föreslaget datum till åttonde mars.

Beslutsunderlag
 Inrättande av tjänst som vård- och omsorgsstrateg

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna inrättande av en vård och omsorgsstrateg 75 % från åttonde mars i socialförvaltningen.

________
-Paragrafen är justerad-

Expedieras till 
Socialförvaltningen
Ekonomikontoret
Personalkontoret
Socialchef
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 56 - Remiss - Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa 
(16KS38)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Socialdepartementets remiss Särskilda 
satsningar på ungas & äldres hälsa (Ds 2015:59). Folkhälsostrategen från Sydnärkes Folkhälsoteam 
har handlagt ärendet. I svaret framgår att Askersunds kommun ställer sig positiv till avgiftsfri 
öppenvård för personer som är 85 år och äldre, avgiftsfri tandvård för unga t.o.m. det år de fyller 21 
eller 23 år samt kostnadsfria preventivmedel för unga under 21 år.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remissvar unga & äldres hälsa
 Skrivelse ang. remissen Särskilda satsningar på unga & äldres hälsa
 Remissyttrande - Särskilda satsningar på unga & äldres hälsa

Beslut
Kommunstyrelsen  beslutar
att godkänna förslag till remissvar och översända detta till Socialdepartementet.

________
-Paragrafen är justerad-

Expedieras till 
Socialdepartementet
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 57 - Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning 
(15KS187)

Ärendebeskrivning
För att effektivisera trafikingenjörens arbete behöver rätten att fatta beslut om permanenta lokala 
trafikföreskrifter delegeras. Lokala trafikföreskrifter kan till exempel avse hastighet, väjnings- eller 
stopplikt, förbud mot fordonstrafik, förbud att stanna eller parkera. Den nya delegationen föreslås 
läggas in under "Trafikfrågor" och lyda: "Permanenta lokala trafikföreskrifter", med trafikingenjören 
som delegat.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - ändring i kommunstyrelsens delegationsordning - lokala trafikföreskrifter

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera beslut om permanenta lokala trafikföreskrifter till trafikingenjören och arbeta in detta i 
kommunstyrelsens delegationsordning under avsnittet "Trafikfrågor".

________
-Paragrafen är justerad-

Expedieras till 
Författningssamlingen
Utvecklingschef
Trafikingenjör
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 58 – 100 Politikerbesök
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ledamöter redovisar i korthet de företagsbesök som ägt rum sedan senaste 
sammanträdet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 59 - Ordförandebeslut - Lokalbyte för skolverksamhet 
(16KS33)

Ärendebeskrivning
Ordförande anmäler fattat ordförandebeslut.

Beslutsunderlag
 Ordförandebeslut - Flytt av musikskola
 Uppdrag till förvaltningen om verkställande av musikskolans flytt

________
-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 60 - Ordförandebeslut - Yttrande ang. förvärv av Harge 4:5 
(16KS34)

Ärendebeskrivning
Ordförande anmäler fattat ordförandebeslut.

Beslutsunderlag
 Ordförande beslut - Harge 4:5

________
-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 61 – Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Ordförande anmäler fattade delegationsbeslut.
 

Monica Andersson, områdeschef, nr.3, 2016
Eva Fallgren, verksamhetschef, nr. 1-8, 2016
Mårten Eriksson, teknisk chef, nr. 2-7, 2016
Bertil Larsson, enhetschef, nr. 21-23, 2016
Liz Borgwardth, måltidschef, nr. 10-15, 2016
Peter Engman, enhetschef, nr. 6-7, 2016
Bo Lindström, ekonomichef, nr. 3, 2016
Ove Sahl, förvaltningschef, dnr. 2015.123, 2016-02-26
Ann-Kristin Olsson, fritidsintendent, nr. 1-11, 2015

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 62 – Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelas kommunstyrelsen och läggs till handlingarna.
 

1. Cirkulär 16:06 - Ny metod att föreslå internränta för år 2017
2. Cirkulär 16:7 - Budgetförutsättningar för åren 2016-2019
3. Beslut om arkeologisk utredning - Stjärnsund 8:8
4. Rapportering samt svar av luftkvalitetsdata för 2015.

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-03-08
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 63 – Redovisning av pågående ärenden
Ärendebeskrivning
Meddelas kommunstyrelsen och läggs till handlingarna.

-Paragrafen är justerad-
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