
Protokoll                                  2016-09-26
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Datum och tid Plats
 2016-09-26  19:00-19:50 Bergsgården, Närkesberg  

Övriga
Olof Elander (Kommunsekreterare)
Anders Lindkvist (Närkesbergs byaråd) §65
Rolf Carlsson (Revisor) §76

Ej tjänstgörande ersättare
Elisabet Lennartsson (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)
Kenneth Johansson (S)
Lotta Norling Larsson (S)
Peter Thuresson (S)
Katarina Raneborn (V)
Rune Karlsson (V)
Tord Helgesson (MP)
Ingrid Fries Hansson (MP)
Caroline Dieker (M)
Per-Olof Thulin (M)
René Francis (M)
Linus Thomas (M)
Mikael Johansson (M)
Calill Ohlson (M) (2:e vice ordförande)
Kerstin Svärd (C)
Staffan Korsgren (L)
Klas Folenius (KD) §§65-78
Alexander Alexandersson (SD)
Karin Bygdén (SD)
Marina Carlsson (S) ersätter Inger Larsson (S)
Kurt Blomqvist (S) ersätter Charlotte Dohn (S)
Jan-Olov Carlsson (S) ersätter Bo Pettersson (S)
Nicklas Oskarsson (C) ersätter Billy Ludvigsson (C)
Mattias Hult (KD) ersätter Erling Johansson (KD)
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Protokollet innehåller §§63-78

Ordförande _________________________________________________________________
Inger Trodell Dahl (S)

Justerare _________________________________________________________________
Solveig Samuelsson (S) Staffan Korsgren (L)

Sekreterare _________________________________________________________________
Olof Elander
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ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2016-10-03 till och med 2016-10-24.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Olof Elander
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§63 Val av protokolljusterare
§64 Godkännande av dagordning
§65 Information från Närkesbergs byaråd
§66 Ajournering
§67 Anmälan av fråga
§68 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige
§69 Svar på motion om permanent samverkansprojekt flyktingguide/språkvän
§70 Förslag om ändring i reglerna för VA-taxa
§71 Tilläggsäskande för lekplatser till 2016 års investeringsbudget
§72 Tilläggsäskande Stadskvarn 1:16
§73 Ändring av reglemente – Kommunala Pensionärsrådet
§74 Entledigande samt fyllnadsval som ersättare i kultur- och tekniknämnden
§75 Besvarande av fråga
§76 Revisorerna informerar
§77 Nämndrapporter
§78 Meddelanden
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 63 – Val av protokolljusterare

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Solveig Samuelsson (S) och Staffan Korsgren (L) med Johan Calais (S) och Kerstin Svärd (C) 
som ersättare, att jämte ordförande justera dagens protokoll. Protokollet justeras måndag den 3 
oktober, kl 16.00 i Rådhuset, Askersund.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 64 – Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska fastställa dagordningen för dagens sammanträde.

Tillägg
Följande meddelanden har tillkommit sedan utskick av handlingar:

- Revisionsrapport - Granskning av grundskolans arbete med att nå kunskapsmålen

- Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL

- Rapport över ej verkställda beslut enligt LSS

Beslut
att fastställa föreliggande dagordning, med angivna tillägg.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 65 – Information från Närkesbergs byaråd

Ärendebeskrivning
Anders Lindkvist från Närkesbergs byaråd informerar kommunfullmäktige om fakta kring 
Närkesberg, evenemang och aktiviteter på orten och i Bergsgården, samt byarådets verksamhet.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 66 – Ajournering

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ajournerar sig för fika i cirka 20 minuter.

___________

-Paragrafen är justerad-

Sida 8 av 20



Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 67 - Anmälan av fråga 
(16KS177)

Ärendebeskrivning
Per Eriksson (S) har lämnat in en fråga till oppositionsrådet Caroline Dieker (M) angående Sjöängen.

Beslutsunderlag
Enkel fråga till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Caroline Dieker inför KF 26/9

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får ställas.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 68 - Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige 
(16KS117)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelse 
och Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
KS § 172,2016 - Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt 
verksamhetsuppföljning
KSAU § 143,2016 - Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt 
verksamhetsuppföljning
Sammanträdesschema KS 2017 med ekonomi

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa sammanträdestiderna 2017 för den egna verksamheten.

________

Expedieras till 
Samtliga nämnder och förvaltningar

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 69 - Svar på motion om permanent samverkansprojekt 
flyktingguide/språkvän 
(16KS67)

Ärendebeskrivning
Staffan Korsgren (L) har inkommit med en motion angående permanentande av samverkansprojektet 
Flyktingguide/språkvän från 2017.

Samverkansprojektet har pågått sedan september 2015 i samarbete med Hallsberg, Kumla, Lekeberg 
och Laxå kommuner genom medel beviljade från Länsstyrelsen i Örebro län. Nuvarande projekttid 
löper ut vid årsskiftet 2016.

Inför 2017 har ytterligare en ansökan till Länsstyrelsens projektfond 1§ 37a gjorts, vilken även 
beviljats. På så vis säkerställs att projektet kan fortgå och utvecklas under kommande år och även 
utvärderas med hjälp av Folkhälsoteamet i Sydnärke.

Beslutsunderlag
KS §171,2016 -  Motion om permanent samverkansprojekt flyktingguide/språkvän
KSAU § 142, 2016 - Motion om permanent samverkansprojekt flyktingguide/språkvän
Svar på motion angående permanentande av samverkansprojektet Flyktingguide/Språkvän
Motion om permanent samverkansprojekt flyktingguide/språkvän
KF § 32

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att motionen anses besvarad.

________

Expedieras till 
Kommunchefen

Staffan Korsgren

Integrationsstrategen

-Paragrafen är justerad-

Sida 11 av 20



Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 70 - Förslag om ändring i reglerna för VA-taxa 
(16KS122)

Ärendebeskrivning
Kultur- och tekniknämnden har tagit fram ett förslag till ändring och tillägg i reglerna för VA-taxa. 
Tillägget av § 13 innebär att fastighetsägaren har rätt till nedsättning av avgift vid dolt 
dricksvattenläckage om läckaget varit dolt samt att läckaget åtgärdats. Det har även införts en ändring 
i § 18. Kommunfullmäktige föreslås godkänna tillägget och ändringen.

Yrkanden
Johan Calais (S) och Staffan Korsgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
KS §175,2016 - Förslag om ändring i reglerna för VA-taxa
§129 Förslag om ändring i reglerna för VA-taxa
KoT § 57 - Förslag om avgiftsnedsättning av VA-taxa
Förslag till ändring/tillägg av VA-taxa 2016

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att godkänna tillägg och ändring av reglerna för VA-taxa 2016,

2. att detta beslut gäller från och med att detta beslut vinner laga kraft.

________

Expedieras till 
Kultur- och tekniknämnden

Ekonomikontoret

Administratör, tekniska förvaltningen

Kommunala författningssamlingen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 71 - Tilläggsäskande för lekplatser till 2016 års investeringsbudget 
(16KS121)

Ärendebeskrivning
I investeringsbudgeten för 2014-2016 fanns 300 tkr/år för investering i lekplatsutrustning vid skolor, 
förskolor och liknande anläggningar. I samband med omorganisationen försvann medlen i 2016 års 
investeringsbudget vilket orsakar problem i samband med en investering i ny lekutrustning vid 
förskolan i Zinkgruvan. Företaget Zinkgruvan Mining ämnar medfinansiera investeringen som är 
planerad under hösten och det vore därför lämpligt att kommunen kan svara upp med sin redan 
tidigare överenskomna del som uppgår till max 200 tkr.

Beslutsunderlag
KS §176,2016 - Tilläggsäskande för lekplatser till 2016 års investeringsbudget
§128 Tilläggsäskande för lekplatser till 2016 års investeringsbudget
Tjänsteskrivelse - Tilläggsäskande för lekplatser till 2016 års investeringsbudget

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ett investeringsanslag om 200 tkr beviljas för investering i lekplatsutrustning vid skolor och 
förskolor.

________

Expedieras till 
Utvecklingschefen

Fastighetsstrategen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 72 - Tilläggsäskande Stadskvarn 1:16 
(16KS149)

Ärendebeskrivning
På grund av nytt vägområde till den enskilda vägen så river trafikverket två stycken förrådsbyggnader 
på fastigheten Stadskvarn 1:16. Detta medför att kommunens arrendator förlorar förutsättningarna för 
sin näring och boskapsuppfödning. Efter förhandlingar med Trafikverket samt dennes entreprenör och 
kommunens arrendator har en tillbyggnad gjorts på befintlig ladugård. Trafikverket har gett ett 
muntligt besked om att de ska medfinansiera tillbyggnaden.

Beslutsunderlag
KS § 173,2016 - Tilläggsäskande Stadskvarn 1:16
KSAU § 144,2016 - Tilläggsäskande Stadskvarn 1:16
Tjänsteskrivelse - Tilläggsäskande av investeringsmedel 2016
Bilaga - Stadskvarn 1:16

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna tilläggsäskandet till 2016 års investeringsbudget med 300 tkr för tillbyggnad av den 
aktuella fastigheten.

________

Expedieras till 
Utvecklingschefen

Förvaltningsekonomen

Fastighetsstrategen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 73 - Ändring av reglemente – Kommunala Pensionärsrådet 
(16KS157)

Ärendebeskrivning
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) föreslår Kommunfullmäktige att utöka antalet ledamöter från 10 
till 12. I dagsläget utses två ledamöter samt ersättare av Socialnämnden och åtta ledamöter samt 
ersättare utses i samråd med pensionärsorganisationerna i kommunen. Utökningen av antalet 
ledamöter innebär i praktiken att pensionärsorganisationerna ska utse ytterligare två ledamöter samt 
ersättare. 

En utökning av antalet ledamöter föranleder en ändring av nuvarande reglemente för rådet. I andra 
paragraf, stycke ett och två, kommer antalet åtta ersättas med antalet tio. Detta resulterar i att tio 
ledamöter från pensionärsorganisationerna samt två ledamöter från Socialnämnden sammanlagt bildar 
ett pensionärsråd om tolv ledamöter.

Beslutsunderlag
KS § 174,2016 - Ändring av reglemente – Kommunala Pensionärsrådet
KSAU §145,2016 - Ändring av reglemente – Kommunala Pensionärsrådet
Tjänsteskrivelse - Ändring av reglemente - kommunala pensionärsrådet
Förslag om utökat antal ledamöter i KPR

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka antalet ledamöter från 10 till 12 i Kommunala Pensionärsrådet enligt förslag.

________

Expedieras till 
Kommunala pensionärsrådet

Socialnämnden

Kommunens pensionärsorganisationer

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 74 - Entledigande samt fyllnadsval som ersättare i kultur- och 
tekniknämnden 
(16KS17)

Ärendebeskrivning
Daniel Holm (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och 
tekniknämnden. Nils-Gunnar Björkqvist (SD) föreslås som ny ersättare.

Beslutsunderlag
Entledigande/fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i KoT

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

1. att entlediga Daniel Holm (SD) från politiskt uppdrag som ersättare i kultur- och tekniknämnden,

2. att utse Nils-Gunnar Björkqvist (SD) som ny ersättare i kultur- och tekniknämnden.

________

Expedieras till 
Den valde

Kultur- och tekniknämnden

Lönekontoret

IT-förvaltningen

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 75 - Besvarande av fråga 
(16KS177)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson (S) har ställt en fråga till oppositionsrådet Caroline 
Dieker (M) om Sjöängen. Oppositionsrådet Caroline Dieker (M) besvarar frågan, varpå Per Eriksson 
(S) och Caroline Dieker (M) yttrar sig.

Beslutsunderlag
Enkel fråga till kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Caroline Dieker inför KF 26/9

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 76 – Revisorerna informerar

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

 

Rolf Carlsson informerar om revisorernas årliga övergripande granskning, samt de besök som 
genomförs hos nämnder i samband med granskningen. Kommunfullmäktiges ledamöter uppmanas 
även att besvara den enkät revisorerna sänt ut till samtliga förtroendevalda i kommunen.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 77 – Nämndrapporter

Ärendebeskrivning
Nämndsordförandena erbjuds vid varje kommunfullmäktigesammanträde tillfälle att avge en muntlig 
rapport gällande nämndernas situation och verksamhet såväl ekonomiskt som allmänt.

Rolf Karlsson (S), ordförande i Askersundsbostäder AB, informerar om genomförda, aktuella och 
kommande byggnationer och projekt i kommunen.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-26
Kommunfullmäktige

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 78 – Meddelanden

Ärendebeskrivning
Meddelas kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.

1. Revisionsrapport - Granskning av arbetet för att få eleverna i grundskolan att nå kunskapsmålen.

2. Rapport över ej verkställda beslut enligt LSS.

3. Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL.

___________

-Paragrafen är justerad-
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