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Kommunstyrelsen

Datum och tid Plats
 2016-11-01  14:00-16:30 Rådsalen  

Övriga
Madeleine Andersson (Kommunchef)
Bo Lindström (Ekonomichef)
Lars Ferbe (Enhetschef Tekniska förvaltningen/Vattenverket, Örebro kommun) §§231-233
Peder Eriksson (Chef för Vatten- och naturmiljöenheten, Länsstyrelsen Örebro län) §§231-233
Olof Elander (Sekreterare)

Protokollet innehåller §§231-263

Ordförande _________________________________________________________________
Per Eriksson (S)

Justerare _________________________________________________________________
Caroline Dieker (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Olof Elander

Ej tjänstgörande ersättare
Jan Gullstrand (SD)

Beslutande ledamöter
Per Eriksson (S) (ordförande)
Siv Ahlstrand (S) (vice ordförande)
Peter Thuresson (S)
Katarina Raneborn (V)
Caroline Dieker (M) (2:e vice ordförande)
Erling Johansson (KD)
Staffan Korsgren (L)
Jonas Bygdén (SD)
Elisabet Lennartsson (S) ersätter Inger Larsson (S)
Ingrid Fries Hansson (MP) ersätter Tord Helgesson 
(MP)
Kerstin Svärd (C) ersätter Billy Ludvigsson (C)
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ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2016-11-02 till och med 2016-11-24.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-11-01
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Olof Elander
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§231 Fastställande av dagordning
§232 Val av protokolljusterare
§233 Information om Vätternvattenprojektet
§234 Budget och övergripande strategier 2017-2019
§235 Taxor 2017
§236 Skattesats 2017
§237 Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds Kommunfastigheter AB
§238 Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 Sydnärkes utbildningsförbund
§239 Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds kommun
§240 Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersundsbostäder AB
§241 Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds Industrifastigheter AB
§242 Delårsrapport 2016 för Samordningsförbundet Sydnärke
§243 Delårsbokslut 2016 för Nerikes Brandkår
§244 Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes Kommunalförbund
§245 Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes Utbildningsförbund
§246 Utbetalning av partistöd 2017
§247 VA-försäkring - Ansvarsförsäkring vid nederbördsskada
§248 Budgetuppföljning 2016 - september
§249 Remissvar – Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan
§250 Svar på medborgarförslag om konstgräsplan vid Solberga
§251 Svar på medborgarförslag om gångräcke vid Väderkvarnsbacken
§252 Övertagande av elljusspår i Åsbro
§253 Arrendeavtal, del av Hammar 7:46
§254 Arrendeavtal, del av Klockarbacken 1:1
§255 Revidering i delegationsordning avseende lönesättning inom tekniska förvaltningen
§256 Hemställan om ändring av detaljplan i Åsbro
§257 Komplettering av beslut rörande rivning av delar av Sjöängsskolan
§258 Förslag om att utreda sex timmars arbetsdag
§259 Entledigande avseende uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
§260 Anmälan av delegationsbeslut
§261 Meddelanden
§262 Redovisning av pågående ärenden
§263 Inbjudan av Askersundsbostäer AB till kommunstyrelsen
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§ 231 – Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen för dagens sammanträde.

Tillägg
- Entledigande avseende uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott,

- Förslag om att utreda sex timmars arbetsdag.

- Inbjudan av Askersundsbostäder AB till kommunstyrelsens sammanträde.

Beslut
att fastställa föreliggande dagordning, med ovan angivna tillägg.

___________

-Paragrafen är justerad-
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§ 232 – 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 justera dagens protokoll jämte ordförande.

___________

-Paragrafen är justerad-
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§ 233 – Information om Vätternvattenprojektet

Ärendebeskrivning
Peder Eriksson, Länsstyrelsen Örebro län, och Lars Ferbe, Örebro kommun, besöker kommunstyrelsen 
för att informera ledamöterna om Vätternvattenprojektet. Syftet med projektet är att utreda 
möjligheten att gemensamt ta dricksvatten från Vättern, och om det visar sig lämpligt, att sedan gå 
vidare med vattenuttag. Länsstyrelsen är samordnare för projektet, där sju kommuner ingår. 
Askersunds kommun var med vid uppstarten av projektet, men har därefter valt att gå ur. Projektet 
finansieras gemensamt av de deltagande kommunerna, fördelat efter invånarantal. Kommunstyrelsen 
kommer vid kommande sammanträde att ta ställning till inträde i projektet.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-

Sida 6 av 42



Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 234 - Budget och övergripande strategier 2017-2019 
(16KS165)

Ärendebeskrivning
Det finansiella läget för landets kommuner är fortfarande allvarligt eftersom återhämtningen från 
lågkonjunkturen går långsammare än förväntat och de positiva förändringarna i skatteutvecklingen blir 
mindre än tidigare planerat. Detta medför att kommunen inte heller för den kommande treårsperioden 
kommer att kunna lägga en budget med resultatnivå på 2 % av skatter och generella statsbidrag. Då det 
är nödvändigt att stärka budgetramarna för några av kärnverksamheterna hamnar Askersunds 
kommuns resultatnivå på endast cirka 1,8 % för 2017 och endast 1,0 % och 0,3 % för de två 
efterföljande åren. Det är dock fortfarande mycket viktigt att nämnderna fortsätter att aktivt arbeta med 
att lösa strukturella obalanser i budgeten i syfte att undvika underskott den kommande treårsperioden.

 

Under budgetberedningen har tilläggsäskanden motsvarande drygt 12 mkr inkommit för att både göra 
satsningar men även för att rätta till budgetbrister. Dessa finns ej med i förvaltningens förslag till 
budgetramar för 2017-2019.

Föreliggande budgetförslag är kompletterat enligt beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2016-
10-17. 

Yrkanden
Siv Ahlstrand (S) och Ingrid Fries Hansson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets budgetförslag.

Katarina Raneborn (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Caroline Dieker (M) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på samtliga budgetförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Budget och övergripande strategier 2017-2019 (Version 2016-10-24)
Budget och övergripande strategier 2017-2019 (Version 2016-10-24)

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

1. att fastställa budget och övergripande strategier 2017-2019,

2. att investeringsnivån uppgår till 41 800 tkr för 2017,

3. att 2017 bevilja bidrag på totalt 2 460 tkr (samma belopp som 2016) till föreningar,
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4. att nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar inom sitt förvaltningsområde, av 
budgeterade medel (kostnader såväl som intäkter) i driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. 
Sådant beslut skall anmälas till kommunstyrelsen,

5. att nämnderna medges rätt att besluta om omdisponeringar av budgeterade medel i 
investeringsbudgeten inom en positions verksamhet inom sitt verksamhetsområde. Sådant beslut skall 
anmälas till kommunstyrelsen,

6. att kommunstyrelsen ges rätt att omfördela investeringsanslaget avseende ökad tillgänglighet till 
utförande nämnd,

7. att kommunstyrelsen erhåller ett anslag på 450 tkr till utökad driftbudgetram från 2017, vilket ska 
användas till Projektering nytt äldreboende, Permanentning av tjänsten som inflyttningslots, samt 
tillskott till marknadsföringsbudgeten. Tjänsten som inflyttningslots finansieras av de fonderade 
flyktingpengarna under 2017. Samma sak när det gäller förprojektering nytt äldreboende,

8. att kultur- och tekniknämndens tekniska förvaltning erhåller ett tillskott på 1 000 tkr till utökad 
driftbudgetram från 2017. Anslaget i första hand ska riktas mot det utökade städbehovet samt till 
hanteringen av nedlagda deponier,

9. att kultur- och tekniknämndens kultur- och fritidsförvaltning erhåller ett tillskott på 310 tkr till 
utökad driftbudget från 2017. Anslaget ska finansiera halva tjänsten som ungdomssamordnare medan 
andra hälften av tjänsten finansieras av fonderade flyktingpengar under 2017.

Att uppdraget i den tjänsten tydligt markerar vikten av integration. Ett särskilt uppdrag ges till kultur- 
och tekniknämnden för att fortsätta arbetet med konceptet "ungdomens hus". I uppdraget ingår att, 
genom exempelvis enkäter undersöka vad ungdomarna är intresserade av för typer av verksamheter,

10. att barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram stärks med 2 000 tkr från 2017. Förstärkningen 
skall i första hand rikta sig till barn i behov samt frukt till barn i skola och förskola. Ett särskilt 
uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden i syfte att utreda hur man organiserar arbetet för barn i 
behov samt hur dessa resurser används. Nämnden själv ska med förvaltningen precisera uppdraget.

11. att socialnämndens driftbudgetram stärks med 4 000 tkr från 2017 för att användas till de tjänster 
som nämnden redovisat behov av i sitt budgetförslag,

12. att alla fordon som köps in från och med 2017 skall ha en tydligt miljöprofil. Det innebär gas, el- 
eller hybriddrift. Om sådana alternativ saknas för tänkt fordon görs annat lämpligt miljöval,

13. att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för hur Askersunds kommun på 
bästa sätt kan använda sig av de trainee och extratjänster som staten finansierar.

Reservationer
Caroline Dieker (M), Erling Johansson (KD), Kerstin Svärd (C), Staffan Korsgren (L) och Jonas 
Bygdén (SD) reserverar sig till förmån för Alliansens budgetförslag. Katarina Raneborn (V) reserverar 
sig till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag.

________
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Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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§ 235 - Taxor 2017 
(16KS164)

Ärendebeskrivning
I samband med budget för 2017 fastställs ska även kommunfullmäktige fastställa de taxor som ej 
hanteras som delegationsbeslut hos de olika nämnderna i kommunen. Vid tillfället för utskick av 
handlingar till kommunstyrelsen hade ärendet om taxor 2017 ännu inte passerat socialnämnden, varför 
förvaltningens förslag till beslut förutsatte att erforderliga beslut fattades, vilket nu har skett. 
Musikskolas taxor 2017 har ännu inte behandlats av kultur- och tekniknämnden, men är planerat att 
fattas beslut om vid nämndens nästkommande sammanträde. När taxorna behandlas av 
kommunfullmäktige, 2016-11-28, har varje taxa behandlats av respektive nämnd.

Förändringar av priser beror både på allmänna löne- och prisförändringar, organisatoriska förändringar 
såväl som yttre påverkan. Alla priser har beräknats utifrån självkostnadsprincipen. Sydnärkes 
kommunalförbund har föreslagit att renhållningstaxan ska ändras på några punkter från och med 2017. 
Kostnaderna för den nya återvinningsanläggningen samt nya dyrare efterbehandlingsavtal medför att 
ett behov till höjning av avfallstaxan är nödvändig. Exempelvis höjs taxan med 20 kr/månad för 
permanentboende med 140 l kärl med tömning var 14:e dag eller med 45 kr/månad för 
permanentboende med 190 l kärl med tömning varje vecka. För ett fritidshus som har tömning var 
14:e dag av ett 190 l kärl höjs avgiften med 30 kr/månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Taxor 2017 (Version 2016-10-25)
KSAU §195,2016 - Taxor 2017
Förslag till avfallstaxa för Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse SN -taxor och avgifter - måltidspriser
Sydnärkes kommunalförbund § 72, 2016 - Taxor 2017
Sydnärkes byggnämnd § 91 - Plan- och bygglovstaxan 2017
KoT § 85, 2016 - Taxa för tillfälliga markupplåtelser och kajplatser 2017
KoT § 84, 2016 - VA-taxa 2017

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

1. att priset för en en-portionsmåltid med dessert ska vara 57,50 kr exkl. moms,

2. att priset för en en-portionsmåltid utan dessert ska vara 54,50 kr exkl. moms,

3. att taxan för omsorgstagare inom LSS i gruppboende som får leverans av en en-portionsmåltid eller 
som besöker någon av kommunens skolor, ska vara 62,00 kr inkl. moms,

4. att taxan för pensionärer som äter vid någon av kommunens skollunchrestauranger ska vara 62,00 kr 
inkl. moms,

5. att höja avgiften för fotvård med 10 kr för 2017,
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6. att fastställa taxan för tillfällig markupplåtelse enligt bifogat förslag,

7. att i taxan för tillfällig markupplåtelse, införa en avgift för kajplats på hamnens östra sida (upp till 
30 kajmeter) för flytetyg ej registrerade i fartygsregistret om liggetiden överstiger en vecka,

8. att fastställa avgiften för kajplats till 23 500 kr/år eller 500 kr/vecka,

9. att godkänna förslag från Sydnärkes kommunalförbund till ny avfallstaxa för Askersunds kommun,

10. att justeringsfaktorn(n) i taxa för Sydnärkes byggnämnds verksamhet fastställs till n=0,8 för 2017 
(samma som 2016),

11. att inga planavgifter skall uttagas av Sydnärkes byggnämnd och istället ta ut planavgift i samband 
med försäljning av kommunens tomter,

12. att lämna musikskolans taxor för 2017 oförändrade,

13. att VA-taxan för 2017 lämnas oförändrad,

14. att samtliga ovanstående taxor ska gälla från 2017-01-01.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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§ 236 - Skattesats 2017 
(16KS191)

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen fastställa skattesatsen för det kommande budgetåret, 
senast i oktober månad. 2016 har Askersunds kommun haft en skattesats på 21,95 %, vilket var samma 
nivå som året innan. Senaste höjning med 60 öre är från 2014. För 2017 är förslaget att skattesatsen 
blir oförändrad.

Beslutsunderlag
KSAU §196,2016 - Skattesats 2017
Tjänsteskrivelse - Skattesats 2017

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att skattesatsen för 2017 ska fastställas till 21,95 %.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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§ 237 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds 
Kommunfastigheter AB 
(16KS195)

Ärendebeskrivning
I samband med fastställande av nästa års budget ska kommunfullmäktige fatta beslut om upptagande 
av nya lån och omsättning av gamla förfallna lån under 2017. Fullmäktige beslutar även inom vilka 
ramar borgen kan beviljas under 2017 för de kommunägda bolagen och för de kommunalförbund 
kommunen ingår i.

Beslutsunderlag
KSAU §197,2016 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds Kommunfastigheter 
AB
Tjänsteskrivelse - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds kommunfastigheter 
AB

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Askersunds Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp 
till ett högsta lånebelopp om 60 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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§ 238 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 Sydnärkes 
utbildningsförbund 
(16KS194)

Ärendebeskrivning
I samband med fastställande av nästa års budget ska kommunfullmäktige fatta beslut om upptagande 
av nya lån och omsättning av gamla förfallna lån under 2017. Fullmäktige beslutar även inom vilka 
ramar borgen kan beviljas under 2017 för de kommunägda bolagen och för de kommunalförbund 
kommunen ingår i.

Beslutsunderlag
KSAU §198,2016 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 Sydnärkes utbildningsförbund
Tjänsteskrivelse - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Sydnärkes utbildningsförbund

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Sydnärkes utbildningsförbunds låneförpliktelser upp till ett 
högsta lånebelopp om 140 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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§ 239 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds 
kommun 
(16KS196)

Ärendebeskrivning
I samband med fastställande av nästa års budget ska kommunfullmäktige fatta beslut om upptagande 
av nya lån och omsättning av gamla förfallna lån under 2017. Fullmäktige beslutar även inom vilka 
ramar borgen kan beviljas under 2017 för de kommunägda bolagen och för de kommunalförbund 
kommunen ingår i.

Beslutsunderlag
KSAU §199,2016 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

1. att kommunfullmäktige under 2017 ger kommunstyrelsen rätt att nyupplåna d.v.s öka kommunens 
skulder med 20 mkr,

2. att kommunfullmäktige under 2017 ger kommunstyrelsen rätt att omsätta d.v.s låna upp belopp 
motsvarande de belopp på lån som förfaller under 2017.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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§ 240 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för 
Askersundsbostäder AB 
(16KS197)

Ärendebeskrivning
I samband med fastställande av nästa års budget ska kommunfullmäktige fatta beslut om upptagande 
av nya lån och omsättning av gamla förfallna lån under 2017. Fullmäktige beslutar även inom vilka 
ramar borgen kan beviljas under 2017 för de kommunägda bolagen och för de kommunalförbund 
kommunen ingår i.

Beslutsunderlag
KSAU §200,2016 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersundsbostäder AB
Tjänsteskrivelse - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersundsbostäder AB

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Askersundsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta 
lånebelopp om 404 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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§ 241 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds 
Industrifastigheter AB 
(16KS198)

Ärendebeskrivning
I samband med fastställande av nästa års budget ska kommunfullmäktige fatta beslut om upptagande 
av nya lån och omsättning av gamla förfallna lån under 2017. Fullmäktige beslutar även inom vilka 
ramar borgen kan beviljas under 2017 för de kommunägda bolagen och för de kommunalförbund 
kommunen ingår i.

Beslutsunderlag
KSAU §201,2016 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds Industrifastigheter 
AB
Tjänsteskrivelse - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds Industrifastigheter AB

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Askersunds Industrifastigheter AB:s låneförpliktelser upp till 
ett högsta lånebelopp om 60 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet skalla beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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§ 242 - Delårsrapport 2016 för Samordningsförbundet Sydnärke 
(16KS179)

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Sydnärke har inkommit med en delårsrapport för 2016. Av redovisningen 
framgår att nämndens "resultatprognos" baserad på första halvåret är -8 tkr. Avvikelsen mot budgeten 
är 338 tkr. Prognosen bygger på att alla projekt kommer att ansöka om de medel som de blivit 
beviljade. Det ackumulerade överskottet inkl. helårsprognos för 2016 uppgår nu till 1 443 tkr. Dessa 
medel flyttas över till 2017.

Beviljade projekt är:

- På väg

- Fördjupad utredning/kartläggning

- För steget

- IPS-modellen

- Drop-outs

- Mottagningsteamet i Sydnärke

- Ledarskapsutbildning för handledare Hallsberg

- Ledarskapsutbildning för handledare Laxå

- Framsteget

- Kompetensknuten

- Hunddagis

- Förstudien Hallsbergsmodellen

Beslutsunderlag
KSAU §202,2016 - Delårsrapport 2016 för Samordningsförbundet Sydnärke
Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2016 för Samordningsförbundet Sydnärke
Delårsrapport 2016 för Samordningsförbundet Sydnärke

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna delårsrapporten för Samordningsförbundet Sydnärke 2016.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 243 - Delårsbokslut 2016 för Nerikes Brandkår 
(16KS180)

Ärendebeskrivning
Nerikes Brandkår har inkommit med en verksamhetsberättelse för del av 2016. Resultatet 2016-07-31 
uppgår till -1,6 mkr i överskott. Prognosen för hela året uppgår till -0,8 mkr, vilket är cirka 1,0 mkr 
sämre än det budgeterade resultatet. Höga kostnader på grund av skogsbrand i svårtillgänglig terräng 
är en starkt bidragande orsak till underskottet.

Beslutsunderlag
KSAU §203,2016 - Delårsbokslut 2016 för Nerikes Brandkår
Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2016 Nerikes Brandkår
Delårsrapport 2016 för Nerikes Brandkår

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att delårsrapporten för Nerikes Brandkår 2016 godkänns.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 244 - Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes Kommunalförbund 
(16KS181)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med en verksamhetsberättelse för del av 2016. Resultatet 
2016-08-31 uppgår till 1,9 mkr i överskott. Prognosen för hela året uppgår till 0 mkr, vilket är brukligt 
för en taxereglerad verksamhet med resultatutjämningsfond. För abonnenterna i Askersund är 
resultatet per 31 augusti ett underskott på 133 tkr, men befaras växa till årsskiftet. Förbundet ser ett 
behov av att höja avfallstaxan i Askersund.

Beslutsunderlag
KSAU §204,2016 - Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes Kommunalförbund
Delårsrapport 2016-08-31 för Sydnärkes Kommunalförbund
Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes Kommunalförbund

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att delårsrapporten för Sydnärkes Kommunalförbund 2016 godkänns.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 245 - Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes Utbildningsförbund 
(16KS182)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes utbildningsförbund har inkommit med en delårsrapport för 2016. Resultatet 2016-08-31 
uppgår till 2,7 mkr i överskott. Prognosen för hela året uppgår till 0,0 mkr, vilket är i nivå med det 
budgeterade resultatet. Den stora osäkerheten som råder gällande ersättningar från Migrationsverket 
påverkar. Antalet elever fortsätter att öka vid Alléskolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes utbildningsförbund
Delårsrapport för Sydnärkes utbildningsförbund 2016

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att delårsrapporten för Sydnärkes utbildningsförbund 2016 godkänns.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 246 - Utbetalning av partistöd 2017 
(16KS69)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt partistöd, se bilaga. Reglerna utgår 
från kommunallagens bestämmelser på området, kommunallagen 2 kap 9 - 12 §§. Av reglerna för 
partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala 
partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. Partistödet består av ett grundstöd som per parti 
och år uppgår till ett prisbasbelopp delat med antalet partiet i fullmäktige, samt ett mandatstöd som per 
mandat och år uppgår till 34 % av prisbasbeloppet. År 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr. 

Föreliggande redovisning, som kommunfullmäktige har att fatta beslut om, avser det partiarbete som 
bedrivits under 2015, och ligger till grund för utbetalning av 2017 års partistöd.

Beslutsunderlag
KSAU §205,2016 Utbetalning av partistöd 2017
Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd avseende år 2015
Sammanställning av partistöd 2017

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att betala ut partistöd år 2017 enligt bifogad sammanställning.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 247 - VA-försäkring - Ansvarsförsäkring vid nederbördsskada 
(16KS202)

Ärendebeskrivning
För närvarande undantas skador som har samband med nederbörd, snösmältning eller dylikt ur 
kommunens ansvarsförsäkring. Detta innebär att kommunen själv får hantera och betala de 
skadeståndskrav som riktas mot kommunen från både fastighetsägare och deras försäkringsbolag 
(regresser) med anledning av sådana översvämningsskador.

Sedan något år tillbaka erbjuder Söderberg & Partners AB
en försäkringslösning till skydd för ovan nämnda skador. Försäkringen omfattar
att utreda kommunens skadeståndsskyldighet, att förhandla med den som kräver
skadestånd, att föra kommunens talan vid rättegång eller motsvarande, att
betala det skadestånd som kommunen är skyldig att erlägga.

De största fördelarna med försäkringen är att försäkringsbolaget sköter all korrespondens med den 
som kräver skadestånd (såväl fastighetsägare som deras försäkringsbolag), försäkringen inkluderar 
kostnader för den tekniska utredning (extern sådan), försäkringsbolaget betalar det skadestånd som 
kommunen är skyldig att erlägga.

Söderberg & Partners AB har under 2016 genomfört en ny upphandling av VA-försäkringen. 
Avtalsperioden avser 2017-01-01 – 2019-12-31 med möjlighet till årvis förlängning t o m 2021-12-31. 
Den premienivå som kommunen erhållit efter genomförd förhandling är en nettopremie på 115 000 
kronor per år. Anbudets giltighet är t o m 2016-12-31.

Om kommunen ska teckna VA-försäkring krävs ett utökat budgetanslag för Försäkringsverksamheten 
då nuvarande budget inte täcker nettopremien på 115 000 kronor.

Yrkanden

Staffan Korsgren (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - VA-försäkring - Ansvarsförsäkring vid nederbördsskada

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att kommunen tecknar VA-försäkring för perioden 2017-01-01 - 2019-12-31, med möjlighet till årsvis 
förlängning t o m 2021-12-31, till en nettopremie av 115 000 kronor.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att Försäkringsverksamheten uppbudgeteras med 115 000 kr från 2017.

________
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Kommunstyrelsen
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Expedieras till 
Kommunfullmäktige

Ekonomichefen

Handläggaren försäkring

Tekniska chefen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 248 - Budgetuppföljning 2016 - september 
(16KS75)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en budgetuppföljning och prognos för helåret per den 
2016-09-30. Prognosen redovisar ett resultat på + 22,6 mkr, vilket är 15,1 mkr bättre än det 
budgeterade resultatet på 7,5 mkr. Till grund för uppföljningen ligger nämndernas egna 
månadsrapporter per den 2016-09-30.

Beslutsunderlag
KSAU §206,2016 - Budgetuppföljning 2016 - september
Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning per 30 september 2016
Ekonomisk rapport per den 2016-09-30

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättad budgetuppföljning per den 2016-09-30.

________

Expedieras till 
Ekonomikontoret

-Paragrafen är justerad-
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Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 249 - Remissvar – Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- 
och miljöpåverkan 
(16KS161)

Ärendebeskrivning
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen analyserat torvutvinningens och torvanvändningens 
miljöpåverkan avseende både klimat och övriga miljöaspekter. Utredningen innehåller åtgärdsförslag 
för att minska miljöpåverkan. Miljö- och energidepartementet har skickat skrivelsen till Askersunds 
kommun för synpunkter. Enligt förslaget till remissyttrande välkomnar kommunen utredningen och är 
positiv till åtgärdsförslagen som presenteras för att minska användningen av torv genom olika 
styrmedel.

Vid sammanträdet för kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att lägga till följande text i förslaget 
till remissyttrande:

Frågan om torvanvändningen bör beaktas ur ett helhetsperspektiv där det är viktigt att en minskad 
förbränning av torv inte innebär att man i motsvarande grad istället förbränner stenkol och olja, som 
annars skulle stanna i jordskorpan och inte avge någon koldioxid till atmosfären.

Beslutsunderlag
KSAU §207,2016 - Remissvar – Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan
Tjänsteskrivelse - Remissvar angående utredning om torvutvinningens och torvanvändningens klimat- 
och miljöpåverkan
Remissvar - Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan (M2015/03518Nm)
Redovisning av regeringsuppdrag avseende torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och 
miljöpåverkan
Remissmissiv - Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunekologens förslag till remissyttrande, inklusive det föreslagna tillägget från 
arbetsutskottet, som kommunens eget.

________

Expedieras till 
Miljö- och energidepartementet

-Paragrafen är justerad-

Sida 27 av 42



Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 250 - Svar på medborgarförslag om konstgräsplan vid Solberga 
(KS-2015/144)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att en konstgräsplan ska anläggas över den 
befintliga grusplanen vid Solberga. Enligt förslagsställaren finns det minst tre idrottsföreningar som 
vill nyttja en konstgräsplan. 

I svaret framgår det att Askersunds kommun anser att förslaget är bra och att det finns ett behov av en 
konstgräsplan. Det framgår även att det är Kultur- och tekniknämnden som sköter denna typ av 
verksamhet varför förslaget översänds till nämnden. Kultur- och tekniknämnden får därefter på eget 
initiativ utreda kostnader, behov och huruvida det är ekonomiskt möjligt att anlägga en konstgräsplan.

Ärendets behandling
Ingrid Fries Hansson (MP) föreslår att svaret på medborgarförslaget ska innehålla ett tillägg där det 
framgår att miljö- och klimatkonsekvenser bör undersökas i utredningen om en konstgräsplan i 
kommunen. Kommunstyrelsen kommer överens om att bifalla detta tillägg, arbeta in detta i svaret, 
samt att delegera beslut i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
KSAU §208,2016 - Svar på medborgarförslag om konstgräsplan vid Solberga
Tjänsteskrivelse - Konstgräsplan vid Solberga
Svar på medborgarförslag om konstgräsplan
Medborgarförslag om konstgräsplan vid Solberga
KF § 98 - Nyinkomna medborgarförslag

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att delegera beslut i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott, och att förvaltningen till 
arbetsutskottets sammanträde den 2016-11-21 uppdras arbeta in ett tillägg om utredning av miljö- och 
klimatkonsekvenser i svaret.

________

Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen

-Paragrafen är justerad-
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Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 251 - Svar på medborgarförslag om gångräcke vid 
Väderkvarnsbacken 
(KS-2015/180)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag med önskemål om gångräcke innan och efter bron vid Väderkvarnsbacken har 
inkommit. Detta behövs enligt förslagsställaren då det är halt vid dessa områden. Efter samtal med 
enhetschefen för fritid och rekreation framgår att en "Hälsans stig" förbi Väderkvarnsbacken är under 
utredning, efter att frågan varit uppe i tillgänglighetsgruppen. Förslag på lämpliga åtgärder inväntas 
och förslagsställarens förslag kommer att skickas till Kultur- och tekniknämnden för beaktande.

Beslutsunderlag
Svar på medborgarförslag angående gångräcke vid Väderkvarnsbacken
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående gångräcke vid Väderkvarnsbacken
Brev till förslagsställaren
Medborgarförslag om gångräcke vid Väderkvarnsbacken
KSAU §209,2016 - Svar på medborgarförslag om gångräcke vid Väderkvarnsbacken

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat svar och översända detta till förslagsställaren samt kultur- och tekniknämnden.

________

Expedieras till 
Förslagsställaren

Kultur- och tekniknämnden

-Paragrafen är justerad-
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Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 252 - Övertagande av elljusspår i Åsbro 
(16KS184)

Ärendebeskrivning
Elljusspåret i Åsbro är i sin helhet ca 5 km långt, där halva sträckan ägs av Åsbro GoIF och den andra 
halvan av Åsbro kursgård. Åsbro GoIF vill att Askersunds kommun tar över deras del av spåret då de 
under senare år haft problem att underhålla elljusspåret, bland annat på grund av att de eldsjälar som 
tidigare skött spåret inte längre gör det av olika orsaker. Även Åsbro kursgård har uttryckt önskemål 
om att Askersunds kommun tar över deras del av elljusspåret för att det ska vara samma ägare av hela 
spåret. Ur ett folkhälsoperspektiv är det av stor vikt att elljusspåret får vara kvar och rustas upp.

Yrkanden
Erling Johansson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Övertagande av elljusspåret i Åsbro
KSAU §210,2016 - Övertagande av elljusspår i Åsbro

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att överta anläggningen Åsbro elljusspår, ca 2,5 km, från Åsbro GoIF för en kostnad av 1 :- krona,

2. att överta anläggningen samt abonnemanget för Åsbro elljusspår, ca 2,5 km, från Åsbro kursgård för 
en kostnad av 1:- krona. I gengäld tecknas ett avtal där Åsbro kursgård åtar sig att kostnadsfritt sköta 
driften av Åsbro elljusspår i sin helhet ca 5 km.

________

Expedieras till 
Fastighetsstrategen

Budgetekonomen

Förvaltningsekonomen

Enhetschefen för fritid och rekreation

Kultur- och fritidschefen

-Paragrafen är justerad-
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Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 253 - Arrendeavtal, del av Hammar 7:46 
(16KS188)

Ärendebeskrivning
Hammarslaget har kontaktat kommunen och önskat att arrendera del av Kyrkudden i Hammar, på 
fastigheten Hammar 7:46, samt grusyta och fotbollsplan. De önskar att få ett arrende på 10 år med 
förlängning om fem år i taget, om inte parterna senast 6 månader före arrendets utgång beslutar sig för 
annat. Ett förslag till 10-årigt nyttjanderättsavtal har tagits fram, vilket kommunstyrelsen har att fatta 
beslut om.

Beslutsunderlag
KSAU §211,2016 - Arrendeavtal, del av Hammar 7:46
Tjänsteskrivelse - Arrendeavtal del av Hammar 7:46
Bilaga 1 - avtal om nyttjanderätt, 2015-05-07
Bilaga 2 - Avtal om nyttjanderätt, 1995-06-01
Bilaga 3 - Avtal om nyttjanderätt, 1995-03-15
Bilaga 4 - Förslag på nytt nyttjanderättsavtal
Bilaga 5 - Karta del av Hammar 7:46

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla att Hammarslaget får ett 10-årigt nyttjanderättsavtal i enlighet med bilaga 4.

________

Expedieras till 
Fastighetsstrategen

Hammarslaget

-Paragrafen är justerad-
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Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 254 - Arrendeavtal, del av Klockarbacken 1:1 
(16KS187)

Ärendebeskrivning
St1 Sverige AB, org nr 556308-5942, har kontaktat kommunen med en önskan om att förlänga sitt 
anläggningsarrende med 10 år. Arrendeavtalet avser del av fastigheten Klockarbacken 1:1.

Beslutsunderlag
KSAU §212,2016 - Arrendeavtal, del av Klockarbacken 1:1
Tjänsteskrivelse - Arrendeavtal, del av Klockarbacken 1:1
Bilaga - Tillägg till arrendeavtal - del av Klockarbacken 1:1
Karta - del av Klockarbacken 1:1

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bifalla St1 Sverige AB's önskan att få ett 10-årigt anläggningsarrende i enlighet med bilaga 1.

________

Expedieras till 
Fastighetsstrategen

St1 Sverige AB

-Paragrafen är justerad-
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Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 255 - Revidering i delegationsordning avseende lönesättning inom 
tekniska förvaltningen 
(16KS200)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun är en arbetsgivare och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela 
kommunen. Det finns ett antal nämnder och en kommunstyrelse som bedriver kommunal service i 
förvaltningsform. Det finns en delegationsordning, som ska tydliggöra befogenheter som delegerats 
från kommunstyrelsen till chefer, och ett antal styrdokument som ska tydliggöra kommunens 
personalpolitik. När det gäller lön är det framför allt kommunens lönepolicy och delegationsordning 
som samtliga förvaltningars chefer ska följa och den gäller för hela kommunen oavsett nämnd eller 
förvaltning. Lönesättningen inom en förvaltning kan aldrig ses isolerat. Om den inte hanteras på ett 
genomtänkt och personalpolitiskt riktigt sätt så får det konsekvenser inom hela kommunen genom att 
det bidrar till en onödig löneglidning.

  

Av lönepolicyn framgår att samtliga lönejusteringar utöver nyanställning och ordinarie löneöversyn 
beslutas av personalchef efter förfrågan från förvaltningschef. I dag innebär detta att lönesättande chef 
kan sätta lön vid nyanställning utan att kommunicera med personalchef eller någon annan på 
personalavdelningen. I delegationsordningen står det dock att lönesättande chef har vid nyanställning 
rätt att sätta lön inom gällande lönebild. Med lönebild avses gällande lönestruktur och lönenivåer inom 
kommunen. För att säkerställa att Askersunds kommun har rätt lönenivåer och rätt lönestruktur så 
omvärldsbevakar personalavdelningen kontinuerligt lönenivåer för kommunala yrken både regionalt 
och nationellt. Om en enskild förvaltning inte följer direktiven i lönepolicyn eller direktiven i 
delegationsordningen så får det konsekvenser för hela kommunens lönepolitik.

 

 Under de senaste åren har flera av cheferna inom tekniska förvaltningen vid flertalet tillfällen satt 
löner som ligger utanför gällande lönebild. Lönesättningarna har inte kommunicerats med 
personalchefen eller någon annan på personalavdelningen. Det får konsekvenser för hela kommunen 
eftersom det är lönedrivande och ger en oacceptabel löneglidning. Övriga förvaltningar följer 
direktiven i både lönepolicy och delegationsordningen. Konsekvensen av tekniska förvaltningens 
agerande har blivit att flera fackliga organisationer använder deras lönesättning som lönedrivande 
argument i löneöversynerna. För att komma tillrätta med ovanstående är personalavdelningens förslag 
att delegationen för lönesättning vid rekrytering och nyanställning fråntas cheferna inom tekniska 
förvaltningen under 1 år.

Beslutsunderlag
KSAU §213,2016 - Revidering i delegationsordning avseende lönesättning inom tekniska 
förvaltningen
Tjänsteskrivelse - Revidering i delegationsordningen avseende lönesättning inom tekniska 
förvaltningen
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att frånta tekniska förvaltningens chefer rätten att ensidigt sätta lön vid rekrytering och nyanställning 
under 1 år.

________

Expedieras till 
Kultur- och tekniknämnden

Tekniska förvaltningens chefer

Personalchef

-Paragrafen är justerad-
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§ 256 - Hemställan om ändring av detaljplan i Åsbro 
(16KS199)

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för det område som benämns ”Linneavägen” i Åsbro måste ändras för att göra det möjligt 
att bebygga det med marklägenheter enligt AskersundsBostäders intentioner. Planen är ursprungligen 
tänkt för byggnation av enfamiljshus, medan projektet avser parhus och radhus, vilket efterfrågas i 
trakten. I den gällande planen går vägen till tomterna i en ögla
innanför tomterna, medan den tänkta lösningen bygger på att vägen delvis går i yttervarv runt 
tomterna. Då mindre ytor planlagda som parkmark delvis tas i anspråk för vägen måste detaljplanen 
ändras.

Yrkanden
Staffan Korsgren (L) yrkar att uppmana Askersundsbostäder AB att ansvara för ändringen av 
detaljplan i Åsbro.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Staffan Korsgrens (L) yrkande och förvaltningens förslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
KSAU §214,2016 - Hemställan om ändring av detaljplan i Åsbro
Tjänsteskrivelse - Hemställan om ändring av detaljplan Åsbro

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt Sydnärkes Byggförvaltning att ändra detaljplanen för att möjliggöra den planerade 
byggnationen.

________

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning

Utvecklingschefen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 257 - Komplettering av beslut rörande rivning av delar av 
Sjöängsskolan 
(16KS153)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-06, enligt § 178, att riva delar av Sjöängsskolan med undantag 
av idrottshall, kanslihus samt matsal. Efter att ha upprättat en kalkyl på de arbeten som är nödvändiga 
att utföra i matsalen för att få till stånd en ungdomsverksamhet, konstateras att det blir allt för 
kostnadskrävande och medför höga driftkostnader för lokaler istället för att fokusera på 
ungdomsverksamhet. Kommunen har bland annat valt att satsa pengarna på bland annat e-sport.

Beslutsunderlag
KSAU §219,2016 - Komplettering av beslut rörande rivning av delar av Sjöängsskolan
Tjänsteskrivelse - Komplettering av beslut rörande rivning av delar av Sjöängsskolan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att komplettera beslut fattat 2016-09-06, § 178, med att rivning även omfattar Sjöängsskolans matsal.

________

Expedieras till 
Ekonomichefen

Kommunchefen
Fastighetsstrategen

Askersundsbostäder AB

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 258 - Förslag om att utreda sex timmars arbetsdag 
(16KS211)

Ärendebeskrivning
Katarina Raneborn (V) har lämnat in ett förslag om att utreda sex timmars arbetsdag med bibehållen 
lön i Askersunds kommun. I förslaget yrkas:

- att en utredning snarast påbörjas för att belysa möjligheter och hinder för att påbörja ett 
omställningsarbete mot sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom kommunens verksamheter, 
med start inom vårdsektorn,

- att i utredningen även jobba lösningsfokuserat för de eventuella hinder som man kan stöta på,

- att en engagerad extern resurs anlitas eller anställs för detta arbete.

Yrkanden
Katarina Raneborn (V) yrkar enligt sitt eget förslag ovan.

Ordföranden Per Eriksson (S) yrkar att remittera förslaget till förvaltningen för beredning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens 
yrkande.

Beslutsunderlag
Förslag om att utreda sex timmars arbetsdag

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att remittera förslaget till förvaltningen för beredning.

Reservationer
Katarina Raneborn (V) reserverar sig mot beslutet.

________

Expedieras till 
Kommunledningsförvaltningen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 259 - Entledigande avseende uppdrag som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Katarina Raneborn (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att entlediga Katarina Raneborn från uppdraget som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 260 – Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Ordförande anmäler fattade delegationsbeslut enligt nedan:

Bertil Larsson, enhetschef, nr. 18, 2016.

Mårten Eriksson, teknisk chef, nr. 13, 2016.

Liz Borgwardt, måltidschef, nr. 38-40, 2016.

Peter Engman, enhetschef, nr. 24-26, 2016.

Annelie Lööf, rektor, nr. 10-16, 2016.

Britt-Marie Larsson, förskolechef, nr. 13-29, 2016.

Jenny Geffen, enhetschef, nr. 1, 2016.

Sophie Rönnklint, rektor, nr. 26-29, 2016.

Hans Carlsson, enhetschef, nr. 54-62, 2016.

___________

-Paragrafen är justerad-

Sida 39 av 42



Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 261 – Meddelanden

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

1. Kumla kommun, kommunstyrelsen § 152 - Strategi för arbetet mot våldsbejakande extremism och 
social oro,

2. Synpunkter angående satsning på E-sport,

3. Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner, Länsstyrelsen Örebro län,

4. Tack för uppvaktning i samband med pensionering,

5. Region Örebro län, Regionstyrelsen § 188 - Förlängning av folkhälsoavtalen januari-april 2017,

6. Pressmeddelande - "Många åtgärder krävs för att klara ekonomin", SKL,

7. Länsstyrelsen i Örebro läns redovisning av RB 69,

8. Protokoll från FSF AB:s extra bolagsstämma 2016-10-05,

9. Beslut angående överklagande i fråga om planerade provskjutningar mot vatten i Vättern under 
perioden 31 oktober till 4 november 2016, Karlsborgs kommun; nu fråga om inhibition, Miljö- och 
energidepartementet,

10. Svenska kyrkan, Strängnäs stift, Stiftsstyrelsen § 107 - Beslut om att Hammars församling och 
Askersunds församling blir en församling 2015/81 100S,

11. Skrivelse - "En tryggare kommun genom medborgarlöften", Polismyndigheten/Askersunds 
kommun,

12. SN § 131 - Budgetuppföljning 2016

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 262 – Redovisning av pågående ärenden

Ärendebeskrivning
Redovisning av pågående ärenden meddelas kommunstyrelsen och läggs till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-

Sida 41 av 42



Protokoll                           2016-11-01
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 263 - Inbjudan av Askersundsbostäer AB till kommunstyrelsen 
(16KS212)

Ärendebeskrivning
Caroline Dieker (M) föreslår att Askersundsbostäder bjuds in till kommande sammanträde för 
kommunstyrelsen för att diskutera aktuella frågor. Kommunstyrelsen kommer överens om att så ska 
ske, och även att titta på om Askersundsbostäder, liksom de övriga kommunala bolagen, kan ingå i 
kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning där idag endast representanter för de olika nämnderna 
bjuds in.

Beslut
att bjuda in Askersundsbostäder AB till kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari för att 
diskutera aktuella ärenden och projekt.

________

Expedieras till 
Askersundsbostäder AB

-Paragrafen är justerad-
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