
Protokoll                                  2016-11-28
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Datum och tid Plats
 2016-11-28  18:00-21:15 Sjöängen (restaurangen)  

Övriga
Madeleine Andersson (Kommunchef)
Bo Lindström (Ekonomichef)
Olof Elander (Sekreterare)

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

Beslutande ledamöter
Per Eriksson (S)
Inger Trodell Dahl (S) (ordförande)
Ronny Larsson (S)
Siv Ahlstrand (S)
Rolf Karlsson (S)
Solveig Samuelsson (S) (vice ordförande)
Johan Calais (S)
Charlotte Dohn (S)
Kenneth Johansson (S)
Lotta Norling Larsson (S)
Katarina Raneborn (V)
Ingrid Fries Hansson (MP)
Caroline Dieker (M)
Per-Olof Thulin (M)
René Francis (M)
Mikael Johansson (M)
Calill Ohlson (M) (2:e vice ordförande)
Kerstin Svärd (C)
Kjell Johansson (C)
Staffan Korsgren (L)
Klas Folenius (KD)
Marina Carlsson (S) ersätter Inger Larsson (S)
Kurt Blomqvist (S) ersätter Bo Pettersson (S)
Jan-Olov Carlsson (S) ersätter Peter Thuresson (S)
Margareta Widell (MP) ersätter Tord Helgesson 
(MP)
Johanna Martin (M) ersätter Linus Thomas (M)
Nicklas Oskarsson (C) ersätter Billy Ludvigsson (C)
Mattias Hult (KD) ersätter Erling Johansson (KD)
Gun Elfström (V) ersätter Rune Karlsson (V)
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Protokollet innehåller §§92-123

Ordförande _________________________________________________________________
Inger Trodell Dahl (S)

Justerare _________________________________________________________________
Siv Ahlstrand (S)                              René Francis (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Olof Elander
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ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2016-12-01 till och med 2016-12-23.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-11-28
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Olof Elander
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Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§92 Val av protokolljusterare
§93 Fastställande av dagordning
§94 Ajournering för stipendieutdelning från Hemvärnsfonden, musikunderhållning och fika.
§95 Budget och övergripande strategier 2017-2019
§96 Taxor 2017
§97 Skattesats 2017
§98 Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds Kommunfastigheter AB
§99 Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Sydnärkes utbildningsförbund
§100 Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds kommun
§101 Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersundsbostäder AB
§102 Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds Industrifastigheter AB
§103 Delårsrapport 2016 för Samordningsförbundet Sydnärke
§104 Delårsbokslut 2016 för Nerikes Brandkår
§105 Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes Kommunalförbund
§106 Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes Utbildningsförbund
§107 Utbetalning av partistöd 2017
§108 VA-försäkring - Ansvarsförsäkring vid nederbördsskada
§109 Särskild inkallelseordning i nämnd

§110 Entledigande avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt ombud till 
Askersunds Kommunfastigheter AB

§111 Entledigande avseende uppdrag som ersättare i styrelserna för Askersundsbostäder AB samt 
Askersunds Industrifastigheter AB

§112
Entledigande avseende uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, ersättare i 
krisledningsnämnden, ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen samt ersättare i Sydnärkes Utbildningsförbunds direktion

§113 Fyllnadsval som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
§114 Fyllnadsval som ersättare i krisledningsnämnden
§115 Entledigande samt fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
§116 Fyllnadsval som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
§117 Fyllnadsval som ersättare i Sydnärkes utbildningsförbunds direktion
§118 Entledigande avseende uppdrag som ordinarie ledamot i Sydnärkes byggnämnd
§119 Fyllnadsval som ersättare i kultur- och tekniknämnden
§120 Fyllnadsval som ersättare i Sydnärkes miljönämnd
§121 Val av vice ordförande i socialnämnden

§122 Entledigande samt fyllnadsval avseende uppdrag som 2:e vice ordförande och ledamot i 
socialnämnden

§123 Entledigande samt fyllnadsval avseende uppdrag som ordinarie ledamot i Sydnärkes 
utbildningsförbunds direktion
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Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 92 – Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Protokollet för dagens sammanträde ska justeras. Kommunfullmäktige ska utse två justerare med två 
ersättare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Siv Ahlstrand (S) och Rene Francis (M) med Ronny Larsson (S) och Johanna Martin (M) som 
ersättare, att jämte ordförande justera dagens protokoll. Protokollet justeras torsdag den 1 december kl 
16.00 i rådhuset, Askersund.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 93 – Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska fastställa dagordningen för dagens sammanträde.

Tillägg
- Särskild inkallelseordning i nämnd,

- Fyllnadsval som ersättare i barn- och utbildningsnämnden,

- Fyllnadsval som ersättare i krisledningsnämnden,

- Entledigande samt fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen,

- Fyllnadsval som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen,

- Entledigande avseende uppdrag som ordinarie ledamot i Sydnärkes byggnämnd,

- Entledigande samt fyllnadsval avseende uppdrag som 2:e vice ordförande och ledamot i 
socialnämnden,

- Entledigande samt fyllnadsval avseende uppdrag som ordinarie ledamot i Sydnärkes 
utbildningsförbund,

- Fyllnadsval som ersättare i Sydnärkes utbildningsförbunds direktion.

Utgår
- Fyllnadsval som ersättare i Askersundsbostäder ABs styrelse,

- Fyllnadsval som ordinarie ledamot i styrelsen för Askersunds kommunfastigheter AB,

- Nämndrapporter,

- Meddelanden,

- Revisorerna informerar.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa dagordningen enligt ovan angivna ändringar.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 94 – Ajournering för stipendieutdelning från Hemvärnsfonden, 
musikunderhållning och fika.

Ärendebeskrivning
Ajournering
Fullmäktige ajourneras mellan kl 18.05-19.00 för stipendieutdelning från Hemvärnsfonden, 
musikunderhållning och fika.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 95 - 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.

Yrkanden
Per Eriksson (S), Siv Ahlstrand (S), Ronny Larsson (S), Johan Calais (S), Ingrid Fries Hansson (MP) 
och Margareta Widell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.

Caroline Dieker (M), Staffan Korsgren (L) och Calill Ohlson (M) yrkar bifall till Alliansens 
budgetförslag.

Katarina Raneborn (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens, Alliansens, och Vänsterpartiets budgetförslag, 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens budgetförslag.

Beslutsunderlag
KS §234,2016 - Budget och övergripande strategier 2017-2019
KSAU § 194, 2016 - Budget 2017-2019
Förvaltningens förslag till budget och övergripande strategier 2017-2019
Tjänsteskrivelse - Budget och övergripande strategier 2017-2019

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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,

Sida 8 av 43



Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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. Detta skall 
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 ska i första hand 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 tydlig 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.
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Reservationer
Caroline Dieker (M), Per-Olof Thulin (M), René Francis (M), Mikael Johansson (M), Calill Ohlson 
(M), Kerstin Svärd (C), Kjell Johansson (C), Klas Folenius (KD), Staffan Korsgren (L), Johanna 
Martin (M), Nicklas Oskarsson (C) och Mattias Hult (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Alliansens budgetförslag. Katarina Raneborn (V) och Gun Elström (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Vänsterpartiets budgetförslag.

________

Expedieras till 
Ekonomikontoret

Samtliga förvaltningar och nämnder

-Paragrafen är justerad-
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§ 96 - 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. Förändringar av priser beror 
både på allmänna löne- och prisförändringar, organisatoriska förändringar såväl som yttre påverkan. 
Alla priser har beräknats utifrån självkostnadsprincipen.

 

Socialnämnden har föreslagit nya lunchpriser för pensionärer/omsorgstagare. Socialnämnden har även 
föreslagit att fotvårdsavgiften ska höjas med 10 kr för 2017. 

 

Kultur- och tekniknämnden föreslår fullmäktige besluta om oförändrad VA-taxa 2017, samt 
oförändrade taxor för musikskolan 2017. Kultur- och tekniknämnden föreslår en tioprocentig ökning 
av nuvarande avgifter gällande taxa för tillfälliga markupplåtelser och kajplatser 2017. Motiven till 
höjningen av taxenivåerna är att det inte skett någon höjning av taxan motsvarande den allmänna 
kostnadsökningen sedan år 2012. Kultur- och tekniknämnden föreslår dessutom införande av en avgift 
för kajplats i Askersunds hamn, upp till 30,0 kajmeter, på hamnens östra sida för kommersiella 
verksamheter som bedrivs från flytetyg som ej är registrerade i fartygsregistret och med en liggetid 
som överstiger en vecka. För närvarande tas ingen kajavgift ut. Förslaget innebär att avgiften för 
kajplats blir lika stor som den för "fasta egna kiosker" inom zon 1. (23 500 kr/år, alternativt 500 
kr/vecka).

 

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.

 

Sydnärkes byggnämnd föreslår fullmäktige att besluta att justeringsfaktorn i plan- och bygglovstaxan 
ska vara oförändrad för 2017 och fastställas till n=0,8. Inga planavgifter föreslås uttagas av Sydnärkes 
byggnämnd, utan istället tas ut i samband med försäljning av kommunens tomter.

Yrkanden
Per Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Taxor 2017 (Version 2016-10-25)
KS §235, 2016 - Taxor 2017
KSAU §195,2016 - Taxor 2017
KoT § 85, 2016 - Taxa för tillfälliga markupplåtelser och kajplatser 2017
Sydnärkes kommunalförbund § 72, 2016 - Taxor 2017
SN § 130 - Avgifter som ska till KF för 2017
Sydnärkes byggnämnd § 91 - Plan- och bygglovstaxan 2017
Förslag till avfallstaxa för Askersunds kommun
KoT § 84, 2016 - VA-taxa 2017
KoT § 114 - Musikskolans taxor 2017
Tjänsteskrivelse SN -taxor och avgifter - måltidspriser

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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,

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,
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13. att VA-taxan för 2017 lämnas oförändrad,

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

________

Expedieras till 
Samtliga förvaltningar och nämnder

Ekonomikontoret

Sydnärkes kommunalförbund

-Paragrafen är justerad-
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§ 97 - 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
KS §236,2016 - Skattesats 2017
KSAU §196,2016 - Skattesats 2017
Tjänsteskrivelse - Skattesats 2017

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

________

Expedieras till 
Ekonomikontoret

-Paragrafen är justerad-
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§ 98 - 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
KS §237,2016 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds Kommunfastigheter AB
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 beslutar

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 
Ekonomikontoret

Askersunds kommunfastigheter AB

Kommuninvest i Sverige AB

-Paragrafen är justerad-
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§ 99 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för 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
KS §238,2016 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 Sydnärkes utbildningsförbund
KSAU §198,2016 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 Sydnärkes utbildningsförbund
Tjänsteskrivelse - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 Sydnärkes Utbildningsförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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 
Ekonomikontoret

Sydnärkes Utbildningsförbund

Kommuninvest i Sverige AB

-Paragrafen är justerad-
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§ 100 - 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
KS §239,2016 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds kommun
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 beslutar

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 
Ekonomikontoret

Kommuninvest i Sverige AB

-Paragrafen är justerad-

Sida 17 av 43



Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 101 - 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
KS §240,2016 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersundsbostäder AB
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 beslutar

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 
Ekonomikontoret

Askersundsbostäder AB

Kommuninvest i Sverige AB

-Paragrafen är justerad-
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§ 102 - 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
KS §241,2016 - Upptagande av lån och beviljad borgen 2017 för Askersunds Industrifastigheter AB
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 beslutar

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 
Ekonomiavdelningen

Askersunds Industrifastigheter AB

Kommuninvest i Sverige AB

-Paragrafen är justerad-
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Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 103 - 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

- Försteget

- IPS-modellen

- Drop-outs

- Mottagningsteamet i Sydnärke

- Ledarskapsutbildning för handledare Hallsberg

- Ledarskapsutbildning för handledare Laxå

- Framsteget

- Kompetensknuten

- Hunddagis

- Förstudien Hallsbergsmodellen

Beslutsunderlag
KS §242,2016 - Delårsrapport 2016 för Samordningsförbundet Sydnärke
KSAU §202,2016 - Delårsrapport 2016 för Samordningsförbundet Sydnärke
Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2016 för Samordningsförbundet Sydnärke
Delårsrapport 2016 för Samordningsförbundet Sydnärke

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapporten för Samordningsförbundet Sydnärke 2016.
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________

Expedieras till 
Samordningsförbundet Sydnärke

Ekonomikontoret

-Paragrafen är justerad-
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Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 104 - 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
KS §243,2016 - Delårsbokslut 2016 för Nerikes Brandkår
KSAU §203,2016 - Delårsbokslut 2016 för Nerikes Brandkår
Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2016 Nerikes Brandkår
Delårsrapport 2016 för Nerikes Brandkår

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att delårsrapporten för Nerikes Brandkår 2016 godkänns.

________

Expedieras till 
Nerikes Brandkår

Ekonomikontoret

-Paragrafen är justerad-
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§ 105 - 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
KS §244,2016 - Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes Kommunalförbund
KSAU §204,2016 - Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes Kommunalförbund
Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes Kommunalförbund
Delårsrapport 2016-08-31 för Sydnärkes Kommunalförbund

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att delårsrapporten för Sydnärkes Kommunalförbund 2016 godkänns.

________

Expedieras till 
Ekonomikontoret

Sydnärkes kommunalförbund

-Paragrafen är justerad-
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 106 - 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
KS §245,2016 Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes Utbildningsförbund
Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2016 för Sydnärkes utbildningsförbund
Delårsrapport för Sydnärkes utbildningsförbund 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att delårsrapporten för Sydnärkes utbildningsförbund 2016 godkänns.

________

Expedieras till 
Ekonomikontoret

Sydnärkes Utbildningsförbund

-Paragrafen är justerad-
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Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 107 - 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.

 

Fördelningen år 2017 enligt de av fullmäktige antagna reglerna för partistöd blir enligt följande:

Socialdemokraterna     
 

201 344 
kr   

Centerpartiet 50 724 kr

Moderaterna 95 910 kr

Liberalerna 20 600 kr

Kristdemokraterna 35 662 kr

Vänsterpartiet 35 662 kr

Miljöpartiet 35 662 kr

Sverigedemokraterna 50 724 kr

Beslutsunderlag
KS §246,2016 - Utbetalning av partistöd 2017
KSAU §205,2016 Utbetalning av partistöd 2017
Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd 2017
Sammanställning av partistöd 2017
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Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

________

Expedieras till 
Samtliga partiföreträdare

Ekonomikontoret

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 108 - 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. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt 
sammanträde den 2016-11-01 att kommunen ska teckna VA-försäkring för perioden 2017-01-01 - 
2019-12-31, med möjlighet till årsvis förlängning till och med 2021-12-31, till en nettopremie av 115 
000 kronor. Om kommunen ska teckna VA-försäkringen krävs ett utökat budgetanslag för 
Försäkringsverksamheten då nuvarande budget inte täcker nettopremien på 115 000 kronor.

Beslutsunderlag
KS §247,2016 - VA-försäkring - Ansvarsförsäkring vid nederbördsskada
Tjänsteskrivelse - VA-försäkring - Ansvarsförsäkring vid nederbördsskada

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att Försäkringsverksamheten uppbudgeteras med 115 000 kr från 2017.
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________

Expedieras till 
Ekonomichefen

Handläggare försäkring

Tekniska chefen

-Paragrafen är justerad-
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§ 109 - Särskild inkallelseordning i nämnd 
(16KS226)

Ärendebeskrivning
Fullmäktige bör anta en särskild inkallelseordning för ersättarna. I första hand går den personliga 
ersättaren in när den ordinarie ledamoten är frånvarande, om denna inte finns tillgänglig så gäller den 
särskilda inkallelseordningen. Med anledning av förändrade förhållanden i kommunens politiska 
styrning har en förändring i inkallelseordningen påkallats av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp:               Inträder ersättare i nedan angiven ordning: 
Socialdemokraterna                                                                (S), (MP), (V), (M), (C), (KD), (L)

Vänsterpartiet                                                                         (V), (S), (MP), (KD), (C), (M), (L)

Miljöpartiet                                                                             (MP), (S), (V), (C), (L), (M), (KD)  

Moderaterna                                                                           (M), (C), (KD), (L) 
Centerpartiet                                                                           (C), (KD), (L), (M) 
Kristdemokraterna                                                                  (KD), (L), (M), (C) 
Liberalerna                                                                              (L), (C), (KD), (M) 
Sverigedemokraterna                                                              (SD), (M), (KD), (L), (C), (S), (V), (MP)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Särskild inkallelsordning i nämnd
KF § 10, 2015 - Särskild inkallelseordning i nämnd

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna den särskilda inkallelseordningen i nämnder och styrelse enligt ovan.

________

Expedieras till 
Samtliga nämndsekreterare och partiföreträdare

-Paragrafen är justerad-
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§ 110 - Entledigande avseende uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt ombud till Askersunds Kommunfastigheter 
AB 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Peder Boström (S) har begärt att bli entledigad från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige 
samt ombud till Askersunds Kommunfastigheter AB.

Beslutsunderlag
Entledigande avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Entledigande avseende uppdrag som ombud till Askersunds kommunfastigheter

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att entlediga Peder Boström (S) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige samt ombud till 
Askersunds Kommunfastigheter AB,

2. att uppmana Socialdemokraterna att föreslå en ny ledamot för politiskt uppdrag som ombud till 
Askersunds Kommunfastigheter AB,

3. att hos Länsstyrelsen Örebro län hemställa om en ny sammanräkning av 2014 års kommunval för att 
utse en ny ersättare i kommunfullmäktige 

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den entledigade

Askersunds kommunfastigheter AB

Administrativa kontoret

Länsstyrelsen Örebro län

Socialdemokraterna

-Paragrafen är justerad-
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§ 111 - Entledigande avseende uppdrag som ersättare i styrelserna 
för Askersundsbostäder AB samt Askersunds Industrifastigheter AB 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Bo Westerberg (V) har begärt att bli entledigad från uppdragen som ersättare i styrelserna för 
Askersundsbostäder AB samt Askersunds Industrifastigheter AB.

Beslutsunderlag
Entledigande avseende uppdrag som ersättare i styrelserna för Askersundsbostäder AB och 
Askersunds Industrifastigheter AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att entlediga Bo Westerberg (V) från uppdragen som ersättare i styrelserna för Askersundsbostäder 
AB samt Askersunds Industrifastigheter AB,

2. att uppmana kommunfullmäktiges valberedning att föreslå nya ledamöter för politiska uppdrag som 
ersättare i styrelserna för Askersundsbostäder AB samt Askersunds Industrifastigheter AB.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den entledigade

Askersundsbostäder AB

Askersunds Industrifastigheter AB

Administrativa kontoret

Kommunfullmäktiges valberedning

-Paragrafen är justerad-
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§ 112 - Entledigande avseende uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, ersättare i krisledningsnämnden, ordinarie 
ledamot i kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 
samt ersättare i Sydnärkes Utbildningsförbunds direktion 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Tord Helgesson (MP) begärt att bli entledigad från uppdragen som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, 
ersättare i krisledningsnämnden samt ersättare i Sydnärkes Utbildningsförbunds direktion.

Beslutsunderlag
Entlediganden avseende uppdrag i barn- och utbildningsnämnden, krisledningsnämnden, 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt Sydnärkes utbildningsförbunds direktion

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att entlediga Tord Helgesson (MP) från uppdragen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, 
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i 
krisledningsnämnden samt ersättare i Sydnärkes Utbildningsförbunds direktion. 

2. att uppmana Miljöpartiet att föreslå nya ledamöter för politiska uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i krisledningsnämnden samt 
ersättare i Sydnärkes Utbildningsförbunds direktion,

3. att hos Länsstyrelsen Örebro län hemställa om en ny sammanräkning av 2014 års kommunval för att 
utse en ny ersättare i kommunfullmäktige.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den entledigade

Barn- och utbildningsnämnden

Sydnärkes utbildningsförbund

Länsstyrelsen Örebro län

-Paragrafen är justerad-
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§ 113 - Fyllnadsval som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Efter att Tord Helgesson (MP) entledigats från uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden behöver fullmäktige utse en ny ledamot för uppdraget. Jan Grounes (MP) föreslås 
nu som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Entledigande/Fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Jan Grounes (MP) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den valde

Barn- och utbildningsnämnden

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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§ 114 - Fyllnadsval som ersättare i krisledningsnämnden 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Efter att Tord Helgesson (MP) entledigats från uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden 
behöver fullmäktige utse en ny ledamot för uppdraget. Ingrid Fries Hansson (MP) föreslås nu som ny 
ersättare i krisledningsnämnden.

Beslutsunderlag
Entledigande/Fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i krisledningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Ingrid Fries Hansson (MP) som ny ersättare i krisledningsnämnden.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den valde

Krisledningsnämnden

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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§ 115 - Entledigande samt fyllnadsval avseende uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Ingrid Fries Hansson (MP) har begärt att bli entledigad från politiskt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen. Margareta Widell (MP) föreslås som ny ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Entledigande/Fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att entlediga Ingrid Fries Hansson (MP) från politiskt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen,

2. att i hennes ställe utse Margareta Widell (MP) som ny ersättare i kommunstyrelsen.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den valde

Den entledigade

Kommunstyrelsen

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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§ 116 - Fyllnadsval som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Efter att Tord Helgesson (MP) entledigats från uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunstyrelsen behöver fullmäktige utse en ny ledamot för uppdraget. Ingrid Fries Hansson (MP) 
föreslås nu som ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Entledigande/fyllnadsval

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Ingrid Fries Hansson (MP) till ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den valde

Kommunstyrelsen

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 117 - Fyllnadsval som ersättare i Sydnärkes utbildningsförbunds 
direktion 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Efter att Tord Helgesson (MP) entledigats från uppdraget som ersättare i Sydnärkes 
utbildningsförbunds direktion behöver fullmäktige utse en ny ledamot för uppdraget. Peter Thuresson 
(S) föreslås nu som ny ersättare i Sydnärkes utbildningsförbunds direktion.

Beslutsunderlag
Entlediganden från politiska uppdrag

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Peter Thuresson (S) som ny ersättare i Sydnärkes utbildningsförbunds direktion.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den valde

Sydnärkes utbildningsförbund

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 118 - Entledigande avseende uppdrag som ordinarie ledamot i 
Sydnärkes byggnämnd 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Gunnel Ask (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ordinarie ledamot Sydnärkes 
byggnämnd.

Beslutsunderlag
Entledigande avseende uppdrag som ledamot i Sydnärkes byggnämnd

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att entlediga Gunnel Ask (V) från uppdraget som ordinarie ledamot i Sydnärkes byggnämnd,

2. att uppmana kommunfullmäktiges valberedning att föreslå en ny ledamot för politiskt uppdrag som 
ordinarie ledamot i Sydnärkes byggnämnd.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den entledigade

Sydnärkes byggnämnd

Administrativa kontoret

Kommunfullmäktiges valberedning

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 119 - Fyllnadsval som ersättare i kultur- och tekniknämnden 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Efter att Katarina Raneborn (V) entledigats från uppdraget som ersättare i Kultur- och 
tekniknämnden behöver fullmäktige utse en ny ledamot för uppdraget. Kurt Blomqvist (S) föreslås nu 
som ny ersättare i kultur- och tekniknämnden.

Beslutsunderlag
KF §86,2016 - Entledigande avseende uppdrag som ersättare i kultur- och tekniknämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Kurt Blomqvist (S) till ny ersättare i kultur- och tekniknämnden.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den valde

Kultur- och tekniknämnden

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 120 - Fyllnadsval som ersättare i Sydnärkes miljönämnd 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Efter att Tiina Huhtala Fransson (V) entledigats från uppdraget som ersättare i Sydnärkes 
miljönämnd behöver fullmäktige utse en ny ledamot för uppdraget. Solveig Samuelsson (S) föreslås 
nu som ny ersättare i Sydnärkes miljönämnd.

Beslutsunderlag
KF §87,2016 - Entledigande avseende uppdrag som ersättare i Sydnärkes miljönämnd samt ordinarie 
ledamot i Askersunds kommunfastigheter ABs styrelse

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att utse Solveig Samuelsson (S) som ny ersättare i Sydnärkes miljönämnd.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den valde

Sydnärkes miljönämnd

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 121 - Val av vice ordförande i socialnämnden 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Efter att Gun Elfström (V) entledigats från uppdraget som vice ordförande i socialnämnden behöver en 
ny ledamot utses för uppdraget. Kenneth Johansson (S) föreslås nu som ny vice ordförande i 
socialnämnden.

Beslutsunderlag
KF §88,2016 - Entledigande avseende uppdrag som vice ordförande i socialnämnden samt ersättare i 
Askersundsbostäder ABs styrelse

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Kenneth Johansson (S) som vice ordförande i socialnämnden.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den valde

Socialnämnden

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 122 - Entledigande samt fyllnadsval avseende uppdrag som 2:e vice 
ordförande och ledamot i socialnämnden 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Per-Olof Thulin (M) har begärt att bli entledigad från uppdragen som 2:e vice ordförande och 
ordinarie ledamot i socialnämnden. Johanna Martin (M) föreslås som ny 2:e vice ordförande och 
ordinarie ledamot.

Beslutsunderlag
Entledigande/Fyllnadsval avseende uppdrag som 2:e vice ordförande i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att entlediga Johanna Martin (M) från politiskt uppdrag som ersättare i socialnämnden,

2. att entlediga Per-Olof Thulin (M) från politiskt uppdrag som 2:e vice ordförande i socialnämnden,

3. att utse Johanna Martin (M) till 2:e vice ordförande i socialnämnden

4. att entlediga Per-Olof Thulin (M) från politiskt uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden,

5. att utse Johanna Martin (M) till ordinarie ledamot i socialnämnden.

6. att uppmana Alliansen att föreslå ny ledamot för politiskt uppdrag som ersättare i socialnämnden.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den valde

Den entledigade

Socialnämnden

Administrativa kontoret

Partiföreträdare för Alliansen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-28
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 123 - Entledigande samt fyllnadsval avseende uppdrag som 
ordinarie ledamot i Sydnärkes utbildningsförbunds direktion 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Rune Karlsson (V) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ordinarie ledamot i Sydnärkes 
utbildningsförbunds direktion. Jan Grounes (MP) föreslås nu som ny ordinarie ledamot i Sydnärkes 
utbildningsförbunds direktion.

Beslutsunderlag
Entledigande avseende uppdrag som ordinarie ledamot i Sydnärkes Utbildningsförbunds direktion

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att entlediga Rune Karlsson (V) från uppdraget som ledamot i Sydnärkes utbildningsförbunds 
direktion,

2. att utse Jan Grounes (MP) som ny ledamot i Sydnärkes utbildningsförbunds direktion.

________

Expedieras till 
Lönekontoret

Den valde

Den entledigade

Sydnärkes utbildningsförbund

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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