
Protokoll                                  2016-12-06
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Datum och tid Plats
 2016-12-06  13:00-18:00 Rådsalen  

Övriga
Madeleine Andersson (Kommunchef)
Olof Elander (Sekreterare)
Oskar Axelsson (Projektledare, Arbetsmarknadskunskap i skolan) §267
Sofia Fredriksson (Näringslivsutvecklare) §267
Christina Müntzing (Revisor) §266
Bernt Helgesson (Revisor) §266
Rolf Karlsson (Revisor) §266
Kurt Hjelte (Revisor) §266
Stig Hesse (Revisor) §266
Leif Peterson (Revisor) §266
Ann Lindvall (Revisor) §266

Protokollet innehåller §§264-293

Ordförande _________________________________________________________________
Per Eriksson (S)

Justerare _________________________________________________________________
Caroline Dieker (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Olof Elander

Ej tjänstgörande ersättare
Charlotte Dohn (S) §§264-273, §§275-289
Elisabet Lennartsson (S) §§264-285, §§287-289
Jan Gullstrand (SD)

Beslutande ledamöter
Per Eriksson (S) (ordförande)
Siv Ahlstrand (S) (vice ordförande)
Inger Larsson (S)
Ingrid Fries Hansson (MP)
Katarina Raneborn (V) §§264-273, §§275-293
Caroline Dieker (M) (2:e vice ordförande)
Erling Johansson (KD)
Staffan Korsgren (L)
Jonas Bygdén (SD)
Ronny Larsson (S) §§264-289 ersätter Billy 
Ludvigsson (C)
Charlotte Dohn (S) §274 ersätter Katarina Raneborn 
(V)
Jan-Olov Carlsson (S) ersätter Peter Thuresson (S)
Elisabet Lennartsson (S) §§290-293 ersätter Billy 
Ludvigsson (C)

Sida 1 av 36



ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2016-12-07 till och med 2016-12-29.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-12-06
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Olof Elander
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§264 Fastställande av dagordning
§265 Val av protokolljusterare
§266 Revisionens grundläggande granskning 2016
§267 Information från projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan
§268 Ändring i förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund
§269 Svar på motion om moped- och cykelplan
§270 Arbetsbudget för kommunstyrelsen 2017
§271 Attestförteckning för kommunledningsförvaltningen 2017
§272 Intern kontrollplan 2017 för kommunledningsförvaltningen
§273 Förremiss – förslag om ”kulturgaranti”, Region Örebro län
§274 Ändring av detaljplan för fastighet Sundsbron 2
§275 Uppvaktning av hundraåringar i Askersunds kommun
§276 Återinträde i Vätternvattenprojektet
§277 Budgetuppföljning 2016 - oktober
§278 Svar på medborgarförslag om förläggning av teaterprogram på Alléskolan i Sjöängens lokaler
§279 Svar på förfrågan från Kommunala pensionärsrådet om snöröjning inom Askersunds kommun
§280 Lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro

§281 Omfördelning av investeringsmedel i samband med renovering efter vattenskada på 
Rönneshytta skola

§282 Förslag till kommunstyrelsen angående Lindens lokaler
§283 Ledamotsinitiativ angående nytt avloppsreningsverk
§284 Vägunderhållssystem
§285 Val av ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott
§286 Anmälan av delegationsbeslut
§287 Meddelanden
§288 Redovisning av pågående ärenden
§289 Hemställan om ändring av detaljplan för Lustenrust 1:28
§290 Val av representant till projektledningsgrupp för nytt äldreboende
§291 Förslag om utredningar om skolans organisation
§292 Förslag om ägartillskott till Askersundsbostäder
§293 Förslag angående besöksnäring och turism i Askersunds kommun
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 264 – Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen för dagens sammanträde.

Tillägg
- Hemställan om ändring av detaljplan för Lustenrust 1:28,

- Val av representant till projektledningsgrupp för nytt äldreboende,

- Förslag om utredningar av skolans organisation,

- Förslag om ägartillskott till Askersundsbostäder,

- Förslag angående besöksnäring och turism i Askersunds kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen, med ovan angivna tillägg.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 265 – Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Protokollet för dagens sammanträde ska justeras. 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                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 266 - Revisionens grundläggande granskning 2016 
(16KS234)

Ärendebeskrivning
I samband med kommunrevisionens grundläggande granskning 2016 sker en träff med 
kommunstyrelsen. Resultaten från den enkät som genomförts i samband med granskningen diskuteras 
med nämndsledamöterna, samt jämförs med motsvarande enkät som genomfördes 2014. Utöver 
resultaten från enkäten har revisionen tagit upp nedanstående frågeställningar för muntligt besvarande 
av styrelsen:

 Vad har gått bra och vad har gått mindre bra i kommunens hantering av det stora antalet 
asylsökande och nyanlända i kommunen?

 Hur har kommunen använt det särskilda statsbidraget på 41 mkr som kommunen erhållit för 
att kompensera utökade kostnader till följd av de stora flyktingströmmarna?

 Vilka aktiviteter vill styrelsen särskilt lyfta fram i sin uppsiktplikt under året?

 Hur fungerar rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden 
avseende aktiviteter på Sjöängen?

 Vilka rutiner följs vid försäljning av anläggningstillgångar?

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 267 – Information från projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen informeras om projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan, som drivs av 
Handelskammaren Mälardalen, där Askersunds kommun deltar. Projektet syftar till att minska gapet 
mellan arbetslivet och skolan hos ungdomar på högstadiet och gymnasiet i Örebro län. Förhoppningen 
är att arbetsgivare ska få lättare att hitta rätt kompetens, samtidigt som det ska bli lättare för ungdomar 
att närma sig arbetsmarknaden. På Sjöängsskolan har man i projektets regi hållit lektioner för både 
elever och pedagoger.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 268 - Ändring i förbundsordningen för Sydnärkes 
kommunalförbund 
(16KS213)

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund har beslutat att av medlemskommunerna i förbundet 
begära ändringar i förbundsordningen. Ändringar i förbundsordningen ska antas av direktionen och 
fastställas av medlemmarnas fullmäktige. Den ena föreslagna ändringen avser 
informationsskyldigheten enligt § 10 i förbundsordningen, där förslaget från direktionen är att 
fastställa antalet samrådsmöten per år med medlemskommunerna till två. Direktionen föreslår vidare 
att brytdatum för förbundets delårsrapport enligt § 14 i förbundsordningen ändras från den 31 juli 
varje år till den 31 augusti varje år.

Beslutsunderlag
KSAU §224,2016 - Ändring i förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund
Tjänsteskrivelse - Ändring i förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund
Sydnärkes kommunalförbund, direktionen § 74 - Ändring i förbundsordningen
Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
Förslag till ny förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. att bifalla förslaget om ändring i förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund avseende 
fastställande av två samrådsmöten per år,
2. att bifalla förslaget om ändring i förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund avseende nytt 
brytdatum för delårsrapport, vilket innebär en ändring till den 31 augusti.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 269 - Svar på motion om moped- och cykelplan 
(16KS93)

Ärendebeskrivning
Enligt KF § 66, 2013, uppdrogs Sydnärkes byggförvaltning att i samråd med gatuingenjören ta fram 
ett förslag till cykelplan. Uppdraget är under beredning. Caroline Dieker (M) har lämnat en motion där 
cykelplanen föreslås kompletteras med att även innefatta mopeder, så att en moped- och cykelplan 
upprättas. Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och ser fördelar i att planens målgrupp 
blir större om även mopeder inkluderas, samtidigt som mopeden är ett miljövänligare transportmedel 
än bilen. De mopeder som av förvaltningen föreslås omfattas av planen är klass 2-mopeder, då dessa 
får framföras i cykelfält och på cykelbanor.

Beslutsunderlag
KSAU §225,2016 - Svar på motion om moped- och cykelplan
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om moped- och cykelplan
KF § 32, 2016 - Nyinkomna motioner och medborgarförslag
Motion om moped- och cykelplan

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. att det befintliga uppdraget med att ta fram en cykelplan kompletteras med att även innefatta 
mopeder,
2. att med hänvisning till ovan anse motionen besvarad.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 270 - Arbetsbudget för kommunstyrelsen 2017 
(16KS222)

Ärendebeskrivning
Intern arbetsbudget 2017 för kommunstyrelsens egna verksamheter har upprättats inom den ram och 
med de förbehåll som kommunfullmäktige fastslagit. Budgetförslaget har beretts i samråd med 
förvaltningens chefer, och ligger inom de av fullmäktige fastslagna ramarna.

Ärendets behandling
Ingrid Fries Hansson (MP) föreslår att punkt 1 under mål 3 ska tas bort, "förvaltningen kommer att 
underlätta kostnadsredovisningen av åtgärder som genomförts i syfte att öka 
folkhälsan.". Kommunstyrelsen kommer överens om att stryka punkten.

Beslutsunderlag
KSAU §226,2016 - Intern budget 2017 för kommunledningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse - Arbetsbudget för kommunstyrelsen 2017
Arbetsbudget 2017 för kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna arbetsbudgeten 2017 för den egna förvaltningen med ovan angiven korrigering.

________

Expedieras till 
Ekonomikontoret

-Paragrafen är justerad-

Sida 10 av 36



Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 271 - Attestförteckning för kommunledningsförvaltningen 2017 
(16KS220)

Ärendebeskrivning
I samband med att kommunstyrelsen fastställer sin interna arbetsbudget för år 2017 ska även en 
attestförteckning fastställas som reglerar vem som har attesträtt över den fördelade budgeten.

Beslutsunderlag
KSAU §227,2016 - Attestförteckning 2017 för kommunledningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse - Attestförteckning kommunstyrelsen 2017
Attestförteckning 2017 för kommunstyrelsens ansvarsområde

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna attestförteckningen 2017 för den egna förvaltningen.

________

Expedieras till 
Ekonomikontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 272 - Intern kontrollplan 2017 för kommunledningsförvaltningen 
(16KS221)

Ärendebeskrivning
I samband med att kommunstyrelsen fastställer sin interna arbetsbudget för 2017 ska även en 
internkontrollplan fastställas som reglerar vilka kontroller som ska hjälpa att minimera de risker inom 
förvaltningen som kan förorsaka fördyringar och verksamhetsstörningar.

Beslutsunderlag
KSAU §228,2016 - Intern kontrollplan 2017 för kommunledningsförvaltningen
Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan kommunstyrelsen 2017
Kommunledningsförvaltningens interna kontrollplan för år 2017 (Version 2016-11-22)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplanen 2017 för den egna förvaltningen.

________

Expedieras till 
Ekonomikontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 273 - Förremiss – förslag om ”kulturgaranti”, Region Örebro län 
(16KS201)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun har tagit del av Region Örebro läns förremiss gällande "kulturgaranti". 
Kommunstyrelsen föreslås anta bifogat yttrande, enligt vilket kommunen bedömer förslagen under 
punkt 7 avseende kommunens roll och ansvar som rimliga och genomförbara, och ställer sig positiv 
till förslaget om "kulturgaranti" som helhet.

Beslutsunderlag
KSAU §229,2016 - Förremiss - förslag om "Kulturgaranti", Örebro län
Tjänsteskrivelse - föremiss - förslag om "kulturgaranti", Region Örebro län
Yttrande gällande förremiss - förslag om "kulturgaranti", Region Örebro län
Förremiss - förslag om "Kulturgaranti", Örebro län

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslaget till remissyttrande som sitt eget.

________

Expedieras till 
Region Örebro län

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 274 - Ändring av detaljplan för fastighet Sundsbron 2 
(16KS205)

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Sundsbron 2 m.fl, Sundsbron invest AB, har inkommit med en ansökan om 
planbesked gällande ändring av del av detaljplan för kv. Sundsbron. Fastighetsägaren vill inreda nya 
bostäder i området vilket befintlig detaljplan hindrar. Kommunstyrelsen föreslås besluta att en ändring 
av detaljplanen ska upprättas.

Jäv
Katarina Raneborn (V) anmäler jäv och deltar ej i handläggning eller beslut i ärendet.

Beslutsunderlag
KSAU §230,2016 - Ändring av detaljplan för fastighet Sundsbron 2
Tjänsteskrivelse - Yttrande avseende ansökan om planbesked för fastighet Sundsbron 2

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att en ändring av detaljplan ska upprättas enligt ansökan om planbesked för fastighet Sundsbron 2 och 
att planarbetet ska bekostas i sin helhet av den sökande.

________

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 275 - Uppvaktning av hundraåringar i Askersunds kommun 
(16KS209)

Ärendebeskrivning
För att visa sin uppskattning bör Askersunds kommun uppvakta och uppmärksamma kommunens 
hundraårsjubilarer på ett ordentligt sätt. Sveriges kungahus gratulerar landets hundraåringar genom ett 
telegram med en hälsning från kungaparet, men i Askersunds kommun saknas rutiner för detta. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att varje hundraårsjubilar gratuleras av kommunen med 
en blomstercheck. Lämpligen sker detta genom att kommunledningsförvaltningen inför varje årsskifte 
tar ut en lista ur Kommuninvånarregistret (KIR), för att se vilka av kommunens invånare som har sin 
hundraårsdag kommande år. Listan delges sedan den tjänsteman som får ansvar för att sända ut en 
blomstercheck.

Yrkanden
Caroline Dieker (M), Siv Ahlstrand (S), Jonas Bygdén (SD), Jan-Olov Carlsson (S), Erling Johansson 
(KD) och Staffan Korsgren (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
KSAU §231,2016 - Uppvaktning av hundraåringar i Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Uppvaktning av hundraåringar i Askersunds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Askersunds kommun ska uppvakta de kommuninvånare som fyller 100 år med en blomstercheck på 
födelsedagen.

________

Expedieras till 
Kommunsekreteraren

Förvaltningsassistenten, barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunchefen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 276 - Återinträde i Vätternvattenprojektet 
(16KS150)

Ärendebeskrivning
Vätternvattenprojektet är ett pågående projekt där flera kommuner inom Örebro län tillsammans söker 
gemensamma lösningar för framtida dricksvattenförsörjning. Projektet baseras på att råvatten ska tas 
från Vättern. I en inledande förstudie, juni 2018 - maj 2012, deltog Askersunds kommun men valde 
efter beslut, KS § 115, 2012, att avstå från fortsatt deltagande.

 

Att delta i Vätternvattensprojektet har åter aktualiserats då det pågår en förstudie för en gemensam 
VA-verksamhet i Södra Närke inom ramen för Sydnärkes Kommunalförbund. Övriga 
medlemskommuner är med i projektet. För ett återinträde skall Askersunds kommun bidra med 
finansiering till projektet med 175 628 kr avseende åren 2016 och 2017, d.v.s 87 814 kr per år.

Ett återinträde i Vätternvattenprojektet ger Askersunds kommun möjlighet att:

- vid en sammanslagning av Sydnärkekommunernas (Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg) VA-
verksamheter inom Sydnärkes kommunalförbund få goda påverkansmöjligheter i projektet,

- vara aktiv och delaktigt i ett av Örebro läns största framtida infrastrukturprojekt och därmed få del av 
det omfattande kompetensutbytet som sker i ett sådant projekt utan att det behöver påverka VA-taxan,

- säkerställa kommunens egen vattenförsörjning,

- kunna delta i en bolagisering av driftverksamhet som möjliggör för kommunen att säkerställa drift 
och kompetens för det egna nätet.

Arbetsutskottet föreslog vid sitt sammanträde 2016-11-21:

1. att återinträda i Vätternvattenprojektet,

2. att till projektet inbetala 87 814 kr per år för 2016 och 2017, som ska finansieras via 
kommunstyrelsens konto för strategiska utvecklingskostnader.

Yrkanden
Katarina Raneborn (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Siv Ahlstrand (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
KSAU §232,2016 - Återinträde i Vätternvattenprojektet
Tjänsteskrivelse - Återinträde i Vätternvattenprojektet
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

KSAU § 166,2016 - Återinträde i Vätternvattenprojektet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att återinträda i Vätternvattenprojektet,

2. att till projektet inbetala 87 814 kr per år för 2016 och 2017, som ska finansieras via 
kommunstyrelsens konto för strategiska utvecklingskostnader.

Reservation
Katarina Raneborn (V) reserverar sig mot beslutet.

________

Expedieras till 
Tekniska chefen

Ekonomichefen

Kommunchefen

Vatten- och miljöenheten, Länsstyrelsen Örebro län

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 277 - Budgetuppföljning 2016 - oktober 
(16KS75)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en budgetuppföljning och prognos för helåret per den 
2016-10-31. Prognosen redovisar ett resultat på +22,0 mkr, vilket är 14,5 mkr bättre än det 
budgeterade resultatet på 7,5 mkr.

Beslutsunderlag
KSAU §233,2016 - Budgetuppföljning 2016 - oktober
Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning per 31 oktober 2016
Månadsrapport till kommunstyrelsen per den 31 oktober 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 2016-10-31.

________

Expedieras till 
Ekonomikontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 278 - Svar på medborgarförslag om förläggning av teaterprogram 
på Alléskolan i Sjöängens lokaler 
(16KS15)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag med önskemål om att kommunen startar ett teaterprogram på Alléskolan samt att 
gymnasieprogrammet lokaliseras till Sjöängens lokaler har inkommit. Detta skulle enligt 
förslagsställaren lägga grunden för möjligheten till att Askersund blir ett teatercentrum. Sydnärkes 
utbildningsförbund ansvarar för gymnasieverksamheterna i Askersund, Hallsberg och Laxå kommun, 
och förslaget föreslås att skickas dit för utredning.

Beslutsunderlag
KSAU §234,2016 - Svar på medborgarförslag om förläggning av teaterprogram på Alléskolan i 
Sjöängens lokaler
Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om förläggning av teaterprogram i Sjöängens lokaler
Förslag till svar på medborgarförslag om förläggning av teaterprogram i Sjöängens lokaler
Medborgarförslag om teaterprogram
KF § 12, 2016 - Nyinkomna medborgarförslag

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att godkänna upprättat svar och översända det till förslagsställaren,

2. att översända förslaget till Sydnärkes utbildningsförbund för utredning.

________

Expedieras till 
Förslagsställaren

Sydnärkes utbildningsförbund

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 279 - Svar på förfrågan från Kommunala pensionärsrådet om 
snöröjning inom Askersunds kommun 
(16KS215)

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet i Askersunds kommun har till kommunstyrelsen föreslagit att en lösning 
ska tas fram för hur kommunen ska tillgodose behovet av snöskottning för de äldre och tillfälligt sjuka 
som bor kvar hemma. Frågan har tidigare under hösten 2016 behandlats av socialnämnden. Efter 
beslut i socialnämnden hänvisades till att snöskottning kan tillgodoses genom rutavdrag, vilket är ett 
beslut kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom. Enligt Skatteverkets regler medges rutavdrag för:

- snöskottning av hus-, garagetak, gårdsplan, uppfart på tomten i nära anslutning till bostaden,

- borttagning av istappar,

- snöröjning, sandning och saltning av trottoarer som utförs i nära anslutning till bostaden om 
kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.

 

En fråga som även diskuterats är huruvida arbetsmarknadsenheten (AME) skulle kunna ombesörja 
detta behov. På grund av AME:s personalresurser är detta inte möjligt för tillfället. AME har endast 
möjlighet att utföra snöskottning på uppdrag av hemtjänsten, och utför idag snöskottning åt cirka 25 
personer i kommunen. Att utöka AME:s snöskottning till att omfatta fler än de kommuninvånare som 
har hemtjänst är i dagsläget inte möjligt. Mot bakgrund av vad som ovan anförts är snöskottning för 
kommuninvånare som inte omfattas av hemtjänsten inget Askersunds kommun tillhandahåller. 
Kommunstyrelsen föreslås vidare upplysa om möjligheten att vända sig till LiSa-projektet i 
Askersund, där projektdeltagarna hjälper kommunens äldre i deras vardag.

Beslutsunderlag
KSAU §235,2016 - Svar på förfrågan från Kommunala pensionärsrådet om snöröjning inom 
Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Svar på förfrågan från Kommunala pensionärsrådet om snöröjning inom Askersunds 
kommun
Svar på förfrågan från KPR om snöröjning inom Askersunds kommun
KPR § 54 - Snöröjning inom Askersunds kommun
SN § 120, 2016 - Inkommen skrivelse gällande snöskottning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till svar som kommunens eget.

________

Expedieras till 
Kommunala pensionärsrådet
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§ 280 - Lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande 
extremism och social oro 
(16KS216)

Ärendebeskrivning
Vid sidan av denna lokalanpassade handlingsplan finns ett strategidokument framtaget i ett samarbete 
mellan de fem Sydnärke kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Det 
behandlar fenomenen våldsbejakande extremism och social oro. Syftet med handlingsplanen är att 
minska risken för våldsbejakande extremism och social oro. Den lokala handlingsplanen syftar till att 
konkretisera vad kommunen gör och hur kommunen arbetar med våldsbejakande extremism och social 
oro.

Beslutsunderlag
KSAU §236,2016 - Lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro
Tjänsteskrivelse - Lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro
Lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta föreslagen lokal handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro.

________

Expedieras till 
Kommunchefen

Säkerhetskoordinatorrn

-Paragrafen är justerad-
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§ 281 - Omfördelning av investeringsmedel i samband med 
renovering efter vattenskada på Rönneshytta skola 
(16KS217)

Ärendebeskrivning
Under sommaren 2016 drabbades Rönneshytta skola av en omfattande vattenskada. I samband med 
återställningsarbetena kan vissa ombyggnationer göras, som annars kommer att behöva göras i ett 
senare skede, men som då blir avsevärt krångligare och dyrare än att göra dem vid renoveringen. 
Tilläggsarbetena innebär tillgänglighetsanpassning, bland annat genom installation av hörselslinga, 
akustikåtgärder och framförallt tillskapande av grupprum och mottagningsrum för skolsköterska. Det 
gör att huset uppfyller Skolverkets krav på skolbyggnader. Den totala kostnaden för reparationer och 
tilläggsarbeten uppgår till cirka 2,5 mkr. Åldersavskrivningar och självrisk uppgår till cirka 750 tkr 
och måste tas som driftkostnader. Dessa täcks dock med stor marginal av de medel som utbetalas från 
försäkringsbolaget. Dessa intäkter skall tillföras driftredovisningen.

Beslutsunderlag
KSAU §237,2016 - Omfördelning av investeringsmedel i samband med renovering efter vattenskada 
på Rönneshytta skola
Tjänsteskrivelse - Omfördelning av investeringsmedel i samband med renovering av vattenskada på 
Rönneshytta skola

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att föra över 1 mkr från investeringsbudget för "Tillgänglighet" (projekt 400230), 250 tkr från "Entré - 
fönsterparti Åsbro skola" (projekt 400221) och 100 tkr från "Brandskydd, brandskåp Repslagaren 
(projekt 400225) till "Vattenskada Rönneshytta skola 2016" (projekt 400322). I samband med 
bokslutet omfördelas resterande del inom ramen för kommunstyrelsens investeringsbudget.

________

Expedieras till 
Utvecklingschefen

Fastighetsstrategen

Ekonomichefen

-Paragrafen är justerad-
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§ 282 - Förslag till kommunstyrelsen angående Lindens lokaler 
(16KS218)

Ärendebeskrivning
Alliansen har lämnat in ett förslag om Lindens lokaler. Lindens lokaler föreslås iordningsställas till 
lägenheter av Askersundsbostäder. Sydnärkes bygg- och miljöförvaltningar samt de delar av 
socialförvaltningen som finns i Linden, föreslås lokaliseras i till exempel kanslihuset eller i privata 
lokaler.

 

Kommunchefen har skrivit ett förslag till svar på förslaget. Kommunledningen tillsammans med 
Askersunds Bostäder AB började redan 2011 att titta på en alternativ användning av lokalerna på 
Linden i samband med att det stod klart att Kunskaps- och Kulturcentrum, numera Sjöängen, även 
skulle innehålla ett bibliotek och frågan har varit aktuell sedan dess. Olika alternativ har diskuterats. 
Dock stod det tidigt klart att lokalerna inte var lämpade för bostäder bland annat då en stor del av ytan 
helt skulle sakna ljusinsläpp och även kontor behöver detta.

 

Sydnärkes Byggförvaltning, Sydnärkes Miljöförvaltning samt Socialförvaltningen som idag hyr 
lokaler i Linden har behov av bättre och större lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Det finns 
dessutom en extern hyresgäst som är aktuell för en del av lokalerna. Kanslihuset vid gamla 
Sjöängsskolan kan inte inrymma de 40-talet kontor och samtalsrum som kommer att finnas på Linden 
när det är klart. Den del där IFO och funktionsstöd sitter är dessutom nyligen upprustade och 
anpassade för deras verksamhet. Bostäder för äldre kan med fördel tillskapas såväl vid Norra Bergen, 
när nytt äldreboende står klart, eller i Kanslihuset. Det finns även flera pågående detaljplaner där man 
särskilt kan beakta detta. Alternativ användning av lokalerna har som sagt varit aktuell sedan drygt 
fem år tillbaka. Ritningar är godkända av berörda förvaltningar och upphandling pågår. 
Anbudsförfrågan är ute och anbudsöppning är planerad till den 29/11 2016 och målsättningen är att 
komma igång med ombyggnationen snarast då behovet av lokaler är stort.

Beslutsunderlag
KSAU §238,2016 - Förslag till kommunstyrelsen angående Lindens lokaler
Tjänsteskrivelse - Svar på Alliansens förslag om bostäder på Linden
Förslag till kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen samt till styrelsen för 
Askersundsbostäder AB angående Lindens lokaler

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna kommunchefens svar och lägga det till handlingarna.

________
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Expedieras till 
Askersundsbostäder AB

Utvecklingschefen

-Paragrafen är justerad-
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§ 283 - Ledamotsinitiativ angående nytt avloppsreningsverk 
(KS-2015/132)

Ärendebeskrivning
Alliansen har genom en skrivelse föreslagit att frågan angående ett nytt avloppsreningsverk i 
kommunen ska utredas och beredas. Projektet med att anlägga ett nytt avloppsreningsverk lyftes ur 
kommunens budget och övergripande strategier 2016-2018. Frågan bevakas dock av kultur- och 
tekniknämnden, och enligt beslut av nämnden den 2015-12-17 kommer projektet årligen lyftas upp 
och behandlas i budgetberedningen.

Beslutsunderlag
KSAU §239,2016 - Ledamotsinitiativ angående nytt avloppsreningsverk
Tjänsteskrivelse - Ledamotsinitiativ angående nytt avloppsreningsverk
Ledamotsinitiativ - angående nytt avloppsreningsverk
KoT § 162, 2015 - Projekt angående nytt avloppsreningsverk i Hammar (inkl. bilagor)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att projektet angående nytt avloppsreningsverk i kommunen bevakas i kommande års 
budgetberedningar.

________

Expedieras till 
Kultur- och tekniknämnden

Ekonomikontoret

-Paragrafen är justerad-
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§ 284 - Vägunderhållssystem 
(16KS203)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun har 45 km bilväg och 15 km gång- och cykelväg med ett årligt underhållsbehov 
som idag administreras manuellt och är avhängigt personlig erfarenhet och kompetens hos upphandlad 
beläggningsentreprenör. Arbetet med att ta fram en beläggningsplan är omfattande och tar stora 
resurser i anspråk. Förutom att arbetet är omfattande och tidskrävande är det svårt att få in alla 
parametrar och hålla dem uppdaterade. Tekniska förvaltningens driftbudget för 2016 föreslås därför 
utökas med 267 800 kr för att göra en direktupphandling av vägunderhållssystemet RoSy med 
tillhörande koncept och konsultstöd möjlig. Finansiering föreslås ske genom medel från det förstärkta 
statsbidraget 2016 med aktivitetskod 031. Kostnader år 2-6 hanteras inom tekniska förvaltningens ram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Vägunderhållssystem
Skrivelse - Vägunderhållssystem
Avtal - Vägunderhållssystem

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utöka tekniska förvaltningens driftbudget för år 2016 med 267 800 kr för en direktupphandling av 
vägunderhållssystemet RoSy med tillhörande koncept och konsultstöd.

Deltar ej i beslut
Caroline Dieker (M) deltar ej i beslutet.

________

Expedieras till 
Kultur- och tekniknämnden

Tekniska chefen

Enhetschef anläggning

Utvecklingschefen

Trafikingenjören

Ekonomikontoret

-Paragrafen är justerad-
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§ 285 - Val av ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Efter att Katarina Raneborn (V) entledigats från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott behöver kommunstyrelsen utse en ny ledamot för uppdraget. Tord Helgesson (MP) har 
entledigats från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, och är därmed även entledigad 
från uppdraget som ersättare i arbetsutskottet. En ny ledamot för detta uppdrag behöver även utses. 
Erling Johansson (KD) hemställer även om att bli entledigad för uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. I hans ställe föreslås Billy Ludvigsson (C) som ny ordinarie ledamot 
i arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
KS §259, 2016 - Entledigande avseende uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att utse Ingrid Fries Hansson (MP) som ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott,

2. att utse Charlotte Dohn (S) som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,

3. att entlediga Erling Johansson (KD) från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott,

4. att entlediga Billy Ludvigsson (C) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,

5. att utse Erling Johansson (KD) som ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,

6. att utse Billy Ludvigsson (C) som ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

________

Expedieras till 
De valda

Lönekontoret

-Paragrafen är justerad-
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§ 286 – Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Ordförande anmäler fattade delegationsbeslut enligt nedan:

Bertil Larsson, enhetschef, nr. 19-22, 2016.

Peter Engman, enhetschef, nr. 27-35, 2016.

Ove Sahl, förvaltningschef Sydnärkes byggförvaltning, beslut om samråd.

Bo Lindström, ekonomichef, nr. 31-38, 2016.

Sophie Rönnklint, rektor, nr.30, 2016.

Lisbeth Gunnarsson, förskolechef, nr. 23-24, 2016.

Hans Carlsson, enhetschef, nr. 63-70, 2016.

Simon Lundqvist, enhetschef, nr. 1-5, 2016.

Heléne Albrektsson, transport- och trafikhandläggare, nr. 100-113 & 1263-1278, 2016.

___________

-Paragrafen är justerad-
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§ 287 – Meddelanden

Ärendebeskrivning
Följande inkomna och upprättade meddelanden delges kommunstyrelsen och läggs till handlingarna:

1. Länsstyrelsen Örebro län, Beslut om bildande av naturreservatet Ödesdovra i Askersunds kommun 
samt beslut om föreskrifter mm.

2. Migrationsverket, Skrivelse avseende planering av mottagande av nyanlända för bosättning under 
2017,

3. Kumla Kommun, kommunfullmäktige § 127, Strategi för arbetet mot våldsbejakande extremism 
och social oro,

4. KoT § 113 - Månadsrapport, kultur- och fritidsförvaltningen,

5. KoT § 112 - Månadsrapport, tekniska förvaltningen,

6. Länsstyrelsen Örebro län, Beslut avseende ersättning till insatser som syftar till att underlätta 
bosättning och väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet,

7. Meddelande från Vätternvårdsförbundet avseende metaller till/i/från Vättern,

8. Ansökan om bidrag enligt förordning (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av 
föroreningsskador för Rönneshytta sågverk,

9. Föreningen Aktion Rädda Vättern, remissyttrande över Betänkandet SOU 2016:32, En trygg 
dricksvattenförsörjning,

10. Mark- och miljödomstolen, Dom avseende överklagat beslut angående detaljplan för Askersunds 
hamn, del av Askersund 1:2 m.fl.,

11. Underrättelse angående överklagande av Länsstyrelsens (MPD) beslut 2016-05-18, angående 
tillstånd till ändrad och utökad verksamhet på flygskjutmålet Hammaren i Karlsborgs kommun,

12. Tack-kort för invigningen av Sjöängen,

13. SN § 151 - Budgetuppföljning 2016,

14. BoU § 117 - Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden.

___________

-Paragrafen är justerad-
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§ 288 – Redovisning av pågående ärenden

Ärendebeskrivning
En redogörelse av pågående ärenden delges kommunstyrelsen och läggs till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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§ 289 - Hemställan om ändring av detaljplan för Lustenrust 1:28 
(16KS235)

Ärendebeskrivning
Under 2010 försåldes fastigheten Lustenrust 1:28 till en privatperson. Fastigheten hade inrymt en 
förskola och är upptagen på detta sätt i gällande detaljplan för området. I samband med försäljningen 
var tanken att begära ändring av detaljplanen men detta missades. Av denna anledningar hemställer 
kommunledningsförvaltningen därför att till Sydnärkes byggförvaltning uppdra att revidera 
detaljplanen avseende Lustenrust 1:28 från förskola till mark för bostad.

Beslutsunderlag
Gällande plan för fastigheten Lustenrust 1:28
Köpekontrakt för fastigheten Lustenrust 1:28
Tjänsteskrivelse - Hemställan om revidering av detaljplan av avseende Lustenrust 1:28

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till Sydnärkes byggförvaltning att revidera detaljplanen för Lustenrust 1:28.

________

Expedieras till 
Synärkes byggförvaltning

-Paragrafen är justerad-

Sida 32 av 36



Protokoll                           2016-12-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 290 - Val av representant till projektledningsgrupp för nytt 
äldreboende 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Per-Olof Thulin (M) har av kommunfullmäktige blivit entledigad från sina uppdrag i socialnämnden. I 
och med detta behöver kommunstyrelsen välja en ny representant till projektgruppen för nytt 
äldreboende, där Thulin valts i egenskap av andre vice ordförande i socialnämnden.

Beslutsunderlag
KSAU § 139, 2015 - Tillsättande av projektgrupp

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att utse Johanna Martin (M) som ny representant i projektgruppen för nytt äldreboende.

________

Expedieras till 
Den valde

-Paragrafen är justerad-
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§ 291 - Förslag om utredningar om skolans organisation 
(16KS239)

Ärendebeskrivning
Katarina Raneborn (V) har inkommit med ett förslag om utredning om skolans organisation. I 
förslaget föreslås att kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att med hjälp av 
en extern resurs utreda skolans organisatoriska och pedagogiska arbete. Vidare föreslås att 
kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utföra en kompetent utredning som 
belyser möjligheter och hinder, fördelar och nackdelar, samt ekonomiska konsekvenser av en eventuell 
tillbakaflytt av årskurs sex från Sjöängen till kommunens låg- och mellanstadieskolor.

Beslutsunderlag
Förslag om utredning om skolans organisation

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att förslaget överlämnas till kommunledningsförvaltningen för beredning.

________

Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen

-Paragrafen är justerad-
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§ 292 - Förslag om ägartillskott till Askersundsbostäder 
(16KS240)

Ärendebeskrivning
Katarina Raneborn (V) har inkommit med ett förslag om ägartillskott till Askersundsbostäder. I 
förslaget föreslås:

att Askersunds kommun tilldelar Askersundsbostäder ett ägartillskott på 10 miljoner kronor för att 
påbörja byggnation av en eller flera flerfamiljsfastigheter under 2017,

att dessa medel ska användas till att uppföra flerfamiljsfastigheter för hyresbostäder innehållande 
minst 12 st lägenheter, där hyrorna kan hållas betydligt lägre än andra nyproducerade hyresbostäder,

att fastigheterna ska bestå av KomBo Hus eller motsvarande. Om ett annat alternativ väljs, så måste 
produktionskostnad, hyresnivå, standard, energiåtgång och andra viktiga kriterier vara lika bra eller 
bättre än KomBo Husen,

att Askersundsbostäder ges i uppdrag, via ägardirektiven eller på annat sätt, att omgående påbörja en 
utredning gällande vilka fastigheter i deras lägenhetsbestånd som lämpar sig för solceller på hustaken, 
samt att en utbyggnad av egenproducerad och använd solenergi påbörjas snarast.

Beslutsunderlag
Förslag om ägartillskott till Askersundsbostäder

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna förslaget till kommunledningsförvaltningen för beredning.

________

Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen

-Paragrafen är justerad-
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§ 293 - Förslag angående besöksnäring och turism i Askersunds 
kommun 
(16KS242)

Ärendebeskrivning
Alliansen har inkommit med ett förslag angående besöksnäring och turism i Askersunds kommun. I 
förslaget föreslås att kommunledningsförvaltningen omgående redovisar hur och på vilket sätt 
Askersunds kommun ska arbeta med turist- och besöksnäring respektive scenkonst så att det inte det 
ena görs på bekostnad av det andra. Fram till att det arbetet är genomfört föreslås att allt arbete med 
turism- och besöksnäring omedelbart återförs till utvecklingsavdelningen med utvecklingschefen som 
ansvarig chef.

Beslutsunderlag
Förslag angående besöksnäring och turism i Askersunds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna förslaget till kommunledningsförvaltningen för beredning.

________

Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen

-Paragrafen är justerad-
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