
Protokoll                                  2016-09-06
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Datum och tid Plats
 2016-09-06  14:00-17:00 Rådsalen  

Övriga
Bo Lindström (Ekonomichef)
Olof Elander (Kommunsekreterare)
Ulrika Åberg (Planarkitekt) §§168-170
Nils-Olof Tivemyr (Ordförande, Sydnärkes byggnämnd) §§168-170

Protokollet innehåller §§168-204

Ordförande _________________________________________________________________
Siv Ahlstrand (S)

Justerare _________________________________________________________________
Caroline Dieker (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Olof Elander

Ej tjänstgörande ersättare
Jan-Olov Carlsson (S) §§168-195
Ingrid Fries Hansson (MP)

Beslutande ledamöter
Siv Ahlstrand (S) (vice ordförande)
Peter Thuresson (S)
Katarina Raneborn (V)
Tord Helgesson (MP)
Caroline Dieker (M) (2:e vice ordförande)
Erling Johansson (KD)
Staffan Korsgren (L)
Jonas Bygdén (SD) §§168-195
Ronny Larsson (S) ersätter Per Eriksson (S) 
(ordförande)
Jan-Olov Carlsson (S) §§196-204 ersätter Jonas 
Bygdén (SD)
Elisabet Lennartsson (S) ersätter Inger Larsson (S)
Hans Sedström (KD) 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 2016-09-07 till och med 2016-09-28.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-06
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Olof Elander
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§168 Fastställande av dagordning
§169 Val av protokolljusterare
§170 Verksamhetsuppföljning 2016 - Sydnärkes byggnämnd
§171 Motion om permanent samverkansprojekt flyktingguide/språkvän

§172 Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt 
verksamhetsuppföljning

§173 Tilläggsäskande Stadskvarn 1:16
§174 Ändring av reglemente – Kommunala Pensionärsrådet
§175 Förslag om ändring i reglerna för VA-taxa
§176 Tilläggsäskande för lekplatser till 2016 års investeringsbudget
§177 Ansökan om bidrag - LISA
§178 Rivning av delar av Sjöängsskolan
§179 Yttrande över strukturutredning för Askersunds och Hammars församling
§180 Riktlinjer – Undantag från alkoholförbud i kommunens lokaler
§181 Teckningsrätt i ekonomiska ärenden
§182 Förstärkning av driftbudget 2016 - Sjöängen
§183 Medborgarförslag om gruppboende för yngre demenssjuka
§184 Medborgarförslag om reflexbeklädda granar
§185 Medborgarförslag om fikakort på Sjöängsskolan
§186 Medborgarförslag om skolfoto
§187 Medborgarförslag om fruktkorg
§188 Medborgarförslag om telefonkioskbibliotek
§189 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning mellan ICA-jouren och Tullplan
§190 Medborgarförslag - Trafikljus vid Netto
§191 Upprustning av lekplatser vid verksamhetslokaler
§192 Tobacco Endgame/Rökfritt Sverige 2025
§193 Detaljplaneändring för Gamla Kyrkogården 1 och 2
§194 Dokumenthanteringsplan för ekonomikontoret
§195 Kommunstyrelsens budgetförslag 2017 - för den egna verksamheten
§196 Rivning av Folkets Hus
§197 Bildandet av naturreservatet Ödesdovra i Askersunds kommun
§198 Permanent tjänst som inflyttningslots
§199 Ansökan om bidrag till fönsterbyte
§200 Yttrande - Översiktsplan för Hallsberg
§201 Ordförandebeslut - Tillstånd enl. 3:2 OrdnL.
§202 Anmälan av delegationsbeslut
§203 Meddelanden
§204 Redovisning av pågående ärenden
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 168 – Fastställande av dagordning

Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde ska fastställas.

Utgår

- Återinträde i Vätternvattenprojektet

Beslut
att fastställa föreliggande dagordning.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 169 – Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska utse en justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.

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

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 170 - Verksamhetsuppföljning 2016 - Sydnärkes byggnämnd 
(16KS6)

Ärendebeskrivning
Som ett led i att förbättra kommunstyrelsens lagstadgade uppsiktsplikt över kommunens nämnder 
kallas nämnderna till kommunstyrelsen för samtal och uppföljning gällande nämndernas 
verksamheter. Planarkitekten från Sydnärkes byggförvaltning samt ordföranden för Sydnärkes 
byggnämnd besöker Kommunstyrelsen för att besvara frågor och informera om nämndens verksamhet.

Beslutsunderlag
KSAU § 172,2016 - Verksamhetsuppföljning 2016 - Sydnärkes byggnämnd
Kallelse för verksamhetsuppföljning 2016

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

1. att motionen anses besvarad.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 172 - Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige samt verksamhetsuppföljning 
(16KS117)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelse 
och Kommunfullmäktige. I samband med detta har även verksamhetsuppföljningen med nämnderna 
planerats.

Beslutsunderlag
KSAU § 143,2016 - Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt 
verksamhetsuppföljning
Skrivelse - Kallelse till verksamhetsuppföljning 2017
Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt 
verksamhetsuppföljning
Sammanträdesschema KS 2017 med ekonomi

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att fastställa sammanträdestiderna 2017 för den egna verksamheten.
2. att fastställa den föreslagna verksamhetsuppföljningen. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att fastställa sammanträdestiderna 2017 för den egna verksamheten.

________

Expedieras till 
Samtliga nämnder och förvaltningar

Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

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

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 174 - 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
KSAU §145,2016 - Ändring av reglemente – Kommunala Pensionärsrådet
Tjänsteskrivelse - Ändring av reglemente - kommunala pensionärsrådet

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

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 175 - 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.

Beslutsunderlag
§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 föreslås besluta

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

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-

Sida 11 av 46



Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

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

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 177 - Ansökan om bidrag - LISA 
(16KS133)

Ärendebeskrivning
LiSa är en nybildad social förening där aktiviteter ordnas för nyanlända kvinnor och män, arbetslösa 
ungdomar och långtidsarbetslösa. Syftet med föreningen är att ge deltagarna en meningsfull 
arbetsuppgift som i slutändan kan leda till anställning eller vidareutbildning.

Föreningen har upprättat en budget för verksamheten och ansöker om ett startbidrag för det första 
verksamhetsåret på 455 tkr.

Ärendets behandling
Jonas Bygdén (SD) föreslår att verksamheten för LiSA ska följas upp under 2017, vilket 
kommunstyrelsens ledamöter kommer överens om att bifalla.

Beslutsunderlag
KSAU §146,2016 - Ansökan om bidrag - LISA
Ansökan om bidrag - LiSa
Tjänsteskrivelse - LISA

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att tillskjuta startbidraget på 455 tkr och att finansiering sker från det förstärkta statsbidraget med 
aktivitetskod 031.

2. att uppföljning av verksamheten för LiSA ska ske till kommunstyrelsen under 2017.

________

Expedieras till 
LiSa

Ekonomikontoret

Socialnämnden

Integrationssamordnaren

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 178 - Rivning av delar av Sjöängsskolan 
(16KS153)

Ärendebeskrivning
I och med att Sjöängen nu är klart och ingen verksamhet är planerad för stora delar av Sjöängsskolan 
från och med höstterminen 2016 kan planeringen av ett rivningsförfarande påbörjas. Skolbyggnaden 
inklusive idrottshallen har i kommunens anläggningsreskontra ett restvärde på ca 7 mkr som kommer 
att föranleda helt eller delvis, ett nedskrivningsbehov vid rivningen. Då ombyggnationen av 
idrottshallen samt omdragning av infrastruktur måste genomföras föreslår förvaltningen att riva 
byggnaderna i samband med detta arbete under hösten.

Yrkanden
Caroline Dieker (M) yrkar att ärendet om rivning ska avgöras i kommunfullmäktige då rivningen är av 
principiell beskaffenhet och den summa som rivningen beräknas kosta, samt nedskrivning, kan 
jämställas med ett budgetbeslut.

Propositionsordning
Ordföranden Siv Ahlstrand (S) ställer proposition på om ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige, 
eller vid dagens sammanträde för kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs av Caroline Dieker (M).

Votering
Följande beslutsgång godkänns av kommunstyrelsen:

Ja-röst för om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde för kommunstyrelsen.

Nej-röst för om ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige, enligt Caroline Diekers (M) yrkande.

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde för kommunstyrelsen.

Yrkanden
Caroline Dieker (M) yrkar avslag till rivning av Sjöängsskolan med tillhörande att-satser, och föreslår 
istället:

att Sjöängsskolan istället för att rivas iordningsställs till evakueringslokaler inför 
renovering/utbyggnad av Närlundaskolan (och eventuellt även Hammar och Åsbro skolor),

att fram till dess renovering och utbyggnad av Närlundaskolan är genomförd använda Sjöängsskolan 
som kompletterande förskole-, skol- och fritidslokaler då Närlunda rektorsområde redan idag har 
omfattande behov av lokaler för dessa verksamheter.

Katarina Raneborn (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ordförande Siv Ahlstrand (S) ställer proposition på Caroline Diekers (M) yrkande och förvaltningens 
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.

Votering begärs av Caroline Dieker (M).

Votering
Följande beslutsgång godkänns av kommunstyrelsen:

Ja-röst för förvaltningens förslag.

Nej-röst för Caroline Diekers (M) förslag.

Med 6 ja-röster för förvaltningens förslag, och 5 nej-röster för Caroline Diekers (M) förslag beslutar 
kommunstyrelsen att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
KSAU § 147,2016 - Rivning av delar av Sjöängsskolan
Tjänsteskrivelse - Rivning av delar av Sjöängsskolan
Skrivelse från Alliansen - Evakueringslokaler samt tillfälliga lokaler för förskola, fritids och skola

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att riva samtliga delar av Sjöängsskolan, förutom idrottshall, matsal och kanslihus, efter att 
erforderligt tillstånd inhämtats ifrån berörda myndigheter och upphandling av rivning skett, hus A-C 
enligt bifogad karta,

2. att rivningen finansieras via balansräkningen,

3. att nedskrivning av bokfört värde på byggnaden täcks i 2016 års bokslut.

Reservation
Caroline Dieker (M), Erling Johansson (KD), Hans Sedström (KD) och Staffan Korsgren (L) 
reserverar sig mot beslutet, och inkommer med en skriftlig reservation. Jonas Bygdén (SD) reserverar 
sig mot beslutet.

________

Expedieras till 
Ekonomichefen

Kommunchefen

Fastighetsstrategen

Askersunds Bostäder AB

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 179 - Yttrande över strukturutredning för Askersunds och 
Hammars församling 
(16KS114)

Ärendebeskrivning
Kommunen har fått tillfälle yttra sig över ett förslag om att slå samman de nuvarande församlingarna 
Askersund och Hammar till en församling. Den nya församlingen förslås få namnet Södra Sundbo 
församling men man lämnar öppet för att under remisstiden även pröva namnet Norra Vätternbygdens 
församling. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Askersunds kommun föreslås förorda 
namnet Norra Vätterbygdens församling eftersom det har en tydligare lokal förankring bland 
befolkningen idag.

Yrkanden
Staffan Korsgren (L) och Caroline Dieker (M) yrkar avslag på punkt 2 i förvaltningens förslag, 
avseende förslag till förordande av namn på den nya församlingen.

Elisabet Lennartsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Siv Ahlstrand (S) ställer proposition på förvaltningens förslag och Caroline Diekers (M) och Staffan 
Korsgrens (L) avslagsyrkande gällande punkt 2 och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
KSAU § 148,2016 - Yttrande över strukturutredning för Askersunds och Hammars församling
Tjänsteskrivelse - Yttrande över strukturutredning för Askersunds och Hammars församling
Remiss - Strukturutredning för Askersund och Hammars församlingar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. att kommunen inte har något att erinra mot förslagen,

2. att kommunen förordar namnet Norra Vätternbygdens församling.

Reservationer
Caroline Dieker (M), Hans Sedström (KD), Staffan Korsgren (L) och Jonas Bygdén (SD) reserverar 
sig mot punkt 2 i beslutet.

________

Expedieras till 
Strängnäs stift

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 180 - Riktlinjer – Undantag från alkoholförbud i kommunens lokaler 
(16KS155)

Ärendebeskrivning
I samband med uppstarten av Sjöängen har en översyn av kommunens riktlinjer om undantag från 
alkoholförbud i kommunens lokaler gjorts. I de nya riktlinjerna är tidigare stadganden införda samt att 
besluts- och ansökningsförfarande har förtydligats.
I de nya riktlinjerna anges de lokaler som har permanent dispens från förbudet samt de lokaler som 
kan ansöka om tillfällig dispens. 
Det är vedertaget att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om tillfällig dispens – dock behöver 
detta skrivas in i Kommunstyrelsens delegationsordning. Därför föreslås även ett tillägg i 
delegationsordningen med beteckning A 21.

Beslutsunderlag
KSAU § 149,2016 - Riktlinjer – Undantag från alkoholförbud i kommunens lokaler
Tjänsteskrivelse - Riktlinjer - Undantag från alkoholförbud i kommunens lokaler
Riktlinjer - Undantag från förbud att servera alkohol i kommunens lokaler

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Att fastställa de nya riktlinjerna om undantag från alkoholförbud i kommunens lokaler och upphäva 
tidigare versioner, 
2. Att godkänna införandet av A 21 i Kommunstyrelsens delegationsordning.

________

Expedieras till 
Kultur- och tekniknämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Alkoholhandläggaren

Verksamhetschefen för scenkonst

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-09-06
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 181 - Teckningsrätt i ekonomiska ärenden 
(16KS136)

Ärendebeskrivning
Med anledning av personalförändringar behöver Kommunstyrelsens beslut KS § 240 - 2015 revideras.

Beslutsunderlag
KSAU § 150,2016 - Teckningsrätt i ekonomiska ärenden
Tjänsteskrivelse - Teckningsrätt i ekonomiska ärenden

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Firmatecknare för kommunens skuldebrev, lån, borgensåtaganden och övriga kommungemensamma 
finansiella avtal är kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson med Siv Ahlstrand som ersättare. 
Kontrasignerare är kommunchef Madeleine Andersson med ekonomichef Bo Lindström samt 
budgetekonom Louise Axelsson och redovisningsekonom Camilla Ignell som ersättare.

2. Firmatecknare för kommunens bank- och plusgiro samt bankkonton är, två i förening, kommunchef 
Madeleine Andersson, ekonomichef Bo Lindström, budgetekonom Louise Axelsson, 
redovisningsekonom Camilla Ignell, ekonomiadministratör Anna-Lena Eriksson, handläggare inköp 
Ann-Sofie Nilsson, förvaltningsekonom Fredrik Billström, ekonomiadministratör Jennie 
Appelgren, samt förvaltningsekonom Katarina Höglund.
Firmatecknare för konto 8452-5, 974 050 045 0 i Swedbank, utöver ovanstående personer, är två i 
förening administratörerna Anette Harrysson, Johanna Wester och Katarina Karlsson på 
Socialförvaltningen. 

3. Firmatecknare för de donationsstiftelser, som förvaltas av kommunen, är ekonomichef Bo 
Lindström med redovisningsekonom Camilla Ignell samt budgetekonom Louise Axelsson som 
ersättare. Kontrasignerare är förvaltningsekonom Fredrik Billström samt ekonomiadministratör Anna-
Lena Eriksson.

4. Rätt att underteckna fastighetsdeklarationer har fastighetsstrateg Göran Berger med budgetekonom 
Louise Axelsson samt ekonomichef Bo Lindström som ersättare.

5. Rätt att underteckna kommunens övriga skattedeklarationer har redovisningsekonom Camilla Ignell 
med budgetekonom Louise Axelsson samt ekonomichef Bo Lindström som ersättare.

 

6. Rätt att underteckna ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten har 
ekonomiadministratör Jennie Appelgren, redovisningsekonom Camilla Ignell, ekonomichef Bo 
Lindström samt handläggare inköp Ann-Sofie Nilsson.
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7. Rekvirering av EU-bidrag och statsbidrag undertecknas av ekonomichef Bo Lindström eller 
redovisningsekonom Camilla Ignell.

8. Rätt att underteckna fullmakt gällande elektroniska tjänster för skattedeklaration samt kommunens 
skattekonto har kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson med Siv Ahlstrand som ersättare. 
Kontrasignerare är ekonomichef Bo Lindström med kommunchef Madeleine Andersson som ersättare. 

9. Bensinkort får tecknas av respektive arbetsledare, hos kommunen gällande ramavtalsleverantör för 
inköp av bensin. Åtagandet ska stå i proportion till antagen budget av kommunfullmäktige.

10. Rätt att inneha bankkort business med ensam uttagsrätt på kommunens bankkonto har 
ekonomiadministratör Anna-Lena Eriksson. Syftet med kortet är att underlätta vid köp via internet.

11. Rätt att ladda sk. förladdade kort från kommunens konto 8452-5, 974 050 045 0, är två i förening 
administratörerna Anette Harrysson och Johanna Wester. Integrationssamordnare Caroline Olsson, 
ekonomihandläggare Barbro Lundell, områdeschef Johan Prabin samt socialsekreterare Maria 
Björling.

________

Expedieras till 
Berörda firmatecknare

Swedbank Askersund

-Paragrafen är justerad-
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§ 182 - Förstärkning av driftbudget 2016 - Sjöängen 
(16KS138)

Ärendebeskrivning
Allt eftersom Sjöängen tas i drift ökar omfånget för städverksamheten och servicevaktmästeriet. 
Matsalen i Sjöängen kan samtidigt börja erbjuda lunch till pensionärer och omsorgstagare i likhet med 
hur det fungerade på Linden. Tekniska förvaltningen har också fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att 
starta upp och driva två nya verksamheter i Sjöängen där målet är att de ska vara intäktsfinansierade. 
De två verksamheterna är Caféservering till allmänheten och Foajèservering i samband med 
föreställningar och konferenser.

Yrkanden
Caroline Dieker (M) yrkar avslag på punkt 2 i förvaltningens förslag, det vill säga 
att kommunstyrelsen tar risken och täcker eventuellt underskott under 2016.

Propositionsordning
Siv Ahlstrand (S) ställer proposition på förvaltningens förslag och Caroline Diekers avslagsyrkande 
gällande punkt 2, och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
KSAU § 151,2016 - Förstärkning av driftbudget 2016 - Sjöängen
Tjänsteskrivelse - Förstärkning av driftbudget 2016 - Sjöängen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att utöka kultur- och tekniknämnden, tekniska förvaltningen, skattekollektivets driftbudget för 2016 
med 445 000 kr enligt specifikation.

2. att Kommunstyrelsen tar risken och täcker ett eventuellt underskott för cafèserveringen och 
foajèserveringen under 2016,

3. att finansiering sker genom det förstärkta statsbidrag kommunen erhållit för flyktingmottagande.

Reservation
Caroline Dieker (M), Erling Johansson (KD), Hans Sedström (KD), Staffan Korsgren (L) och Jonas 
Bygdén (SD) reserverar sig mot punkt 2 i beslutet.

________

Expedieras till 
Kultur- och tekniknämnden

Förvaltningsekonomen

-Paragrafen är justerad-
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§ 183 - Medborgarförslag om gruppboende för yngre demenssjuka 
(KS-2015/117)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun har fått in ett medborgarförslag från Anita Carlsson i Askersund. 
Förslagsställaren framför att det finns stort behov av gruppboende för yngre glömska (demenssjuka) i 
Askersund.

Beslutsunderlag
KSAU § 152,2016 - Medborgarförslag om gruppboende för yngre demenssjuka
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om gruppboende för yngre demenssjuka
Förslag till svar på medborgarförslag om gruppboende för yngre demenssjuka
Medborgarförslag om gruppboende för yngre demenssjuka
KF § 76 - 2015
Förfrågan kring hur handläggningen avseende inlämnat medborgarförslag med dnr. KS 2015.117 går 
samt förvaltningens svar.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att beakta medborgarförslaget vid upprättandet av nytt vård- och omsorgsboende i Askersunds 
kommun,
2. att anse medborgarförslaget vara besvarat.

________

Expedieras till 
Förslagsställaren

Socialnämnden

-Paragrafen är justerad-
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§ 184 - Medborgarförslag om reflexbeklädda granar 
(KS-2015/133)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Askersunds kommun ska sätta upp en gran vid 
norra avfarten samt en gran vid södra infarten. Dessa granar ska enligt förslaget kläs med klädreflexer. 
Detta föreslås ske juletid.

Av svaret framgår att detta inte är aktuellt för tillfället i och med Kultur- och tekniknämndens beslut 
om besparingsåtgärder vilket bl.a. innebär att det endast ska finnas en gran som kommunen 
underhåller. Denna gran är placerad vid torget. Förslaget föreslås dock översändas till Kultur- och 
tekniknämnden för beaktande i det fortsatta budgetarbetet.

Beslutsunderlag
KSAU § 153,2016 - Medborgarförslag om reflexbeklädda granar
KF § 76 - 2015
Medborgarförslag om reflexbeklädd gran vid södra och norra infarterna i Askersund
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om reflexbeklädda granar
Svar på medborgarförslag angående reflexbeklädda granar

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat svar och översända det till förslagsställaren samt Kultur- och tekniknämnden.

________

Expedieras till 
Förslagsställaren

Kultur- och tekniknämnden

-Paragrafen är justerad-
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§ 185 - Medborgarförslag om fikakort på Sjöängsskolan 
(KS-2015/116)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Askersunds kommun ska införa laminerade 
kort eller liknande i syfte att eleverna inte ska behöva använda kontanter. Det föreslås även att 
fritidsgården Take a break ska införa Swish eller bankinbetalningar från föräldrar i samma syfte. 

Av svaret framgår att verksamheten på Take a Break främst drivs inom Kultur- och tekniknämndens 
område och att detta är en praktisk fråga för deras verksamhet. Medborgarförslaget föreslås även 
översändas till nämnden för beaktande. 

Vad gäller nya Sjöängen framhålls att det kommer att finnas betalterminaler på de cafeterior och 
restauranger som vänder sig till allmänheten. Möjligheten att använda Swish på fritidsgården och 
biblioteket utreds inför uppstarten på nya Sjöängen.

Beslutsunderlag
KSAU § 154,2016 - Medborgarförslag om fikakort på Sjöängsskolan
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om fikakort på Sjöängsskolan
Svar på medborgarförslag angående fikakort på Sjöängsskolan
Medborgarförslag om fikakort på Sjöängsskolan
KF § 76 - 2015

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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§ 186 - Medborgarförslag om skolfoto 
(KS-2015/130)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Askersunds kommun ska samarbeta med en 
lokal fotograf i syfte att sänka priserna på skolfotografier. Alternativt att ett samarbete med tillgängliga 
medieutbildningar startas.

Av svaret framgår att respektive rektorsområde/verksamhet på egen hand väljer fotograf. Det är alltså 
en lokal verksamhetsfråga som bäst sker i samförstånd mellan skola och 
föräldraföreningar/sammanslutningar. Medborgarförslaget föreslås även skickas till Barn- och 
utbildningsnämnden i syfte att upplysa om att det förekommer åsikter om kostsamma skolfotografier.

Beslutsunderlag
KSAU § 155,2016 - Medborgarförslag om skolfoto
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om skolfoto
Svar på medborgarförslag om skolfoto
Medborgarförslag om skolfoto
KF § 76 - 2015

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat svar och översända detta till förslagsställaren samt Barn- och 
utbildningsnämnden.

________

Expedieras till 
Förslagsställaren

Barn- och utbildningsnämnden

-Paragrafen är justerad-
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§ 187 - Medborgarförslag om fruktkorg 
(KS-2015/131)

Ärendebeskrivning
Det har inkommit med ett medborgarförslag där det föreslås att Askersunds kommun ska samarbeta 
enskilda, föreningar och näringsliv i syfte att ordna fruktkorgar till kommunens skolor och förskolor. 

Av svaret framgår det att Barn- och utbildningsnämnden genom § 21 p.3 – 2016, beslutade att avsätta 
en summa om 314 800 kr till fruktinköp åt kommunens elever under förutsättning att 
Kommunfullmäktige beviljar detta.

Beslutsunderlag
KSAU § 156,2016 - Medborgarförslag om fruktkorg
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om fruktkorg
Svar på medborgarförslag angående fruktkorg
Medborgarförslag om fruktkorg
KF § 76 - 2015

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat svar och översända detta till förslagsställaren.

________

Expedieras till 
Förslagsställaren

-Paragrafen är justerad-
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§ 188 - Medborgarförslag om telefonkioskbibliotek 
(KS-2015/137)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Askersunds kommun ska använda den gamla 
telefonkiosken i hamnen som ett allmänt bibliotek där vem som helst kan låna och fylla på med 
böcker. 

I svaret framgår att ett telefonkioskbibliotek redan är på gång. Dock upptäcktes mögel när 
vaktmästaren skulle ställa in böcker så telefonkiosken måste saneras. Enligt enhetschefen för kultur 
och aktivitet bör dock telefonkioskbiblioteket vara i bruk inom någon vecka från skrivande stund. 
Vintertid kommer telefonkioskbiblioteket hålla stängt eftersom att det inte är anpassat för vinterväder.

Beslutsunderlag
KSAU § 157,2016 - Medborgarförslag om telefonkioskbibliotek
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om telefonkioskbibliotek
Svar på medborgarförslag om telefonkioskbibliotek
Medborgarförslag om telefonkiosksbibliotek
KF § 98 - Nyinkomna medborgarförslag

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat svar och översända det till förslagsställaren samt Kultur- och tekniknämnden.

________

Expedieras till 
Förslagsställaren

Kultur- och tekniknämnden

-Paragrafen är justerad-
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§ 189 - Medborgarförslag om hastighetsbegränsning mellan ICA-
jouren och Tullplan 
(KS-2015/181)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att sträckan mellan ICA-jouren och Tullplan ska 
sänkas från 50 km/h till 30 km/h. 

I förslaget till svar framgår att detta inte är motiverat då det finns en separerad gång- och cykelväg 
vilket gör att angiven sträcka håller en hög trafiksäkerhet.

Beslutsunderlag
KSAU § 158,2016 - Medborgarförslag om hastighetsbegränsning mellan ICA-jouren och Tullplan
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om hastighetsbegränsning mellan ICA-jouren och Tullplan
Svar på medborgarförslag angående hastighetsbegränsning mellan ICA-jouren och Tullplan
Medborgarförslag om hastighetsbegränsning mellan ICA-jouren och Tullplan

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat svar och översända detta till förslagsställaren.

________

Expedieras till 
Förslagsställaren

-Paragrafen är justerad-
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§ 190 - Medborgarförslag - Trafikljus vid Netto 
(KS-2015/165)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag med önskemål om trafikljus vid Netto har inkommit. Detta behövs enligt 
förslagsställaren då gångtrafikanter syns dåligt under mörkare årstider. 

Efter samtal med trafikingenjören framgår det att de blinkande ljusen som idag finns är ett bra 
komplement till ”Herr Gårman-skyltarna”. Ytterligare trafikljus är inte aktuellt i dagsläget då det inte 
är tillräckligt med målpunkter som motiverar detta i förhållande till trafikflödet.

Av svaret framgår det att ett nytt trafikljus med hänsyn till ovan nämnt inte är aktuellt i dagsläget.

Beslutsunderlag
KSAU § 159,2016 - Medborgarförslag - Trafikljus vid Netto
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om trafikljus vid Netto
Svar på medborgarförslag angående trafikljus vid Netto
Medborgarförslag om trafikljus vid Netto
KF § 120 - Trafikljus

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat svar och översända detta till förslagsställaren.

________

Expedieras till 
Förslagsställaren

-Paragrafen är justerad-
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§ 191 - Upprustning av lekplatser vid verksamhetslokaler 
(16KS146)

Ärendebeskrivning
Underhållet av lekplatserna vid kommunens verksamhetslokaler är eftersatt, vilket har visat sig i en 
inventering som Askersunds Bostäder har genomfört. Lekutrustningen svarar inte upp mot de 
säkerhetskrav som gäller. Behoven är så stora att det inte är möjligt att lösa problemen genom löpande 
underhåll. En engångssatsning där AskersundsBostäder får i uppdrag att åtgärda felen skulle lösa 
problemet och göra det möjligt att upprätthålla en god standard.

Ärendets behandling
Hans Sedström (KD) föreslår att fastighetsstrategen vid kommande sammanträde ska ge en 
rapport till kommunstyrelsen rörande status och behov kring lekplatser och lekutrustning i kommunen, 
vilket kommunstyrelsens ledamöter kommer överens om att så ska ske.

Beslutsunderlag
KSAU § 160,2016 - Upprustning av lekplatser vid verksamhetslokaler
Tjänsteskrivelse - Upprustning av lekplatser

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att 500 tkr tillförs driftmedel för fastighetsunderhåll och tas ur engångsmedlen med anledning av 
flyktingsituationen.

________

Expedieras till 
Utvecklingschefen

Fastighetsstrategen

-Paragrafen är justerad-
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§ 192 - Tobacco Endgame/Rökfritt Sverige 2025 
(16KS144)

Ärendebeskrivning
Världshälsoorganisationens tobakskonvention, ratificierad av Sverige 2005, innehåller en bred 
åtgärdspanel för att minska rökning. Med anledning av det långsamma arbetet med att genomföra 
dessa åtgärder diskuterar allt fler länder ett perspektivskifte för att påskynda och effektivisera arbetet. 
Strategin Tobacco Endgame är resultatet av ett politiskt beslut som definierar ett årtal då rökningen 
ska ha minskat ska minska till en så pass låg nivå att den inte längre utgör ett dominerande 
folkhälsoproblem.

Tobaksfakta - oberoende tankesmedja samt Yrkesföreningar mot tobak är initiativtagare till 
opinionsbildningen som föreslår en svensk version om ett målår 2025 då rökningen ska omfatta 
mindre än 5 % av befolkningen förutsatt att tobakskonventionens åtgärder genomförs. Förslaget 
innebär att regeringen fattar ett principbeslut om ett svenskt måldatum, ett effektmål och en 
handlingsplan. Regeringen har uttalat sitt stöd för en sådan strategi men det krävs ett opinionsstöd i 
hela samhället där Sveriges kommuner har en betydande roll.

Enligt folkhälsoavtalet som Region Örebro län slutit med Sydnärkes kommuner är barn och unga en 
prioriterad målgrupp och ett av länsmålen är att barn och unga ska skyddas från skadliga effekter 
orsakade av tobak. Följande förslag bidrar till att uppnå målet genom att kommunen fortsätter att 
arbeta tobaksförebyggande. Projektet Fråga dom som vet - ungas delaktighet och engagemang i 
ANDT-prevention som pågår under år 2016 kan ses som en vidareutveckling av kommunens 
tobaksförebyggande arbete.

Yrkanden
Caroline Dieker (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Staffan Korsgren (L) och Katarina Raneborn (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande Siv Ahlstrand (S) ställer proposition på förvaltningens förslag och Caroline Diekers (M) 
avslagsyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
KSAU § 161,2016 - Tobacco Endgame/Rökfritt Sverige 2025
Tjänsteskrivelse - Tobacco Endgame/Rökfritt Sverige 2025
Brev till landets kommunstyrelser - Ett perspektivskifte i det tobaksförebyggande arbetet - för våra 
barns skull
Tobacco Endgame/Rökfritt Sverige 2025 - Ett kunskapsunderlag med bakgrundsfakta för kommuner 
som vill medverka till en minskad rökning i Sverige - och därmed en förbättrad folkhälsa

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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1. Att kommunstyrelsen ställer sig bakom Tobacco Endgame-strategin, det vill säga ett nationellt 
politiskt beslut om ett måldatum, ett effektmål samt en handlingsplan för att nå dit,
2. Att kommunen aktivt deltar i opinionsbildningen tillsammans med andra kommuner och SKL för ett 
sådant nationellt beslut,
3. Att kommunen, utan att invänta ett nationellt beslut, vidareutvecklar eget pågående 
tobaksförebyggande arbete utifrån tobakskonventionens åtgärder.

________

Expedieras till 
Sydnärke folkhälsoteam

Alkohol- och drogterapeuten/samordnare missbruk, Askersunds kommun

Folkhälsorådet

BRÅ

Länsstyrelsen Örebro län

Region Örebro län

-Paragrafen är justerad-
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§ 193 - Detaljplaneändring för Gamla Kyrkogården 1 och 2 
(16KS125)

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren för Gamla Kyrkogården 1 och 2 har inkommit med en hemställan om att upphäva 
fastighetsindelningsbestämmelser. Genom tomtindelningen som upprättades 1928-1929 anges en 
bestämd fastighetsindelning i området och i nuläget kan inte lantmäteriförrättning och 
fastighetsreglering/avstyckning genomföras. Dessa fastighetsbestämmelser är ett hinder för en önskad 
utveckling med nya bostäder i området. Fastighetsindelningsbestämmelserna måste upphävas om det 
ska kunna ges förutsättningar för en mer ändamålsenlig fastighetsindelning i området.

Yrkanden
Staffan Korsgren (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
KSAU § 162,2016 -  Detaljplaneändring för Gamla Kyrkogården 1 och 2
Planbeskrivning G:a Kyrkogården 1 och 2
Tjänsteskrivelse - G:a Kyrkogården 1 och 2
Behovsbedömning - G:a Kyrkogården 1 och 2
Äldre tjänsteskrivelse - G:a Kyrkogården 1 och 2
Fastighetsförteckning - G:a Kyrkogården 1 och 2
Samrådsredogörelse - G:a Kyrkogården 1 och 2

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta ändring av detaljplan, upphävande av fastighetsbestämmelser för Gamla Kyrkogården 1 och 2.

________

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning

-Paragrafen är justerad-
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§ 194 - Dokumenthanteringsplan för ekonomikontoret 
(16KS148)

Ärendebeskrivning
Redovisningsekonomen har utarbetat ett förslag till ny dokumenthanteringsplan för ekonomikontoret. 
Ärendet är av administrativ karaktär och anses inte beröra barn eller funktionsnedsatta.

Beslutsunderlag
KSAU § 163,2016 - Dokumenthanteringsplan för ekonomikontoret
Dokumenthanteringsplan för ekonomikontoret

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att godkänna ny dokumenthanteringsplan för ekonomikontoret,

2. att tidigare dokumenthanteringsplan upphör att gälla.

________

Expedieras till 
Redovisningsekonomen

Arkivarien

-Paragrafen är justerad-
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§ 195 - Kommunstyrelsens budgetförslag 2017 - för den egna 
verksamheten 
(16KS151)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett budgetförslag för 2017-2019. Kommunstyrelsen 
föreslås godkänna upprättat förslag för vidare arbete i budgetberedningen samt äska om utökad 
budgetram.

Ärendets behandling
Staffan Korsgen (L) framför att mål 1 i budgetförslaget rörande befolkningstillväxten i kommunen bör 
revideras, att mätningen rörande mål 7 om minskad energianvändning bör ses över, samt att det 
mål som handlar om tillgången på kulturevenemang i kultur- och fritidsförvaltningens budget bör 
lyftas in i kommunledningsförvaltningens budget. Kommunstyrelsens ledamöter kommer överens om 
att synpunkterna ska tas hänsyn till i den fortsatta budgetberedningen.

 

Beslutsunderlag
KSAU § 164,2016 - Kommunstyrelsens budgetförslag 2017 - för den egna verksamheten
Kommunledningsförvaltningens budgetförslag 2017-2019, inkl tjänsteskrivelse
Bilaga 2
Bilaga 1a KLF budgetförslag
Bilaga 1b KLF budgetförslag

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att godkänna kommunledningsförvaltningens budgetförslag för 2017, att behandlas i den fortsatta 
budgetberedningen,

2. att Kommunstyrelsen äskar om utökad budgetram med 920 tkr från och med 2017.

Deltar ej i beslut
Caroline Dieker (M), Erling Johansson (KD), Hans Sedström (KD), Staffan Korsgren (L) och Jonas 
Bygdén (SD) deltar ej i beslutet.

________

Expedieras till 
Ekonomikontoret

-Paragrafen är justerad-
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§ 196 - Rivning av Folkets Hus 
(16KS152)

Ärendebeskrivning
Askersunds kommun förvärvar Folkets Hus i Askersund den första december till ett belopp om 630 
tkr. Fastigheten är i sådant skick att en rivning är påkallad och en ny detaljplan för kvarteret Jägaren 2-
4 är under framtagande. Förvärvet av fastigheten liksom kostnaden för rivning bokförs som en 
marktillgång inför en framtida byggnation/försäljning. En preliminär kostnadskalkyl för rivningen 
uppgår till ca 1 mkr. Vid sammanträdet den 2016-08-22 för Kommunstyrelsens arbetsutskott 
efterfrågades en komplettering av ärendet angående status av byggnadens beskaffenhet. Ärendet har 
nu kompletterats med detta.

Ärendets behandling
Staffan Korsgren (L) yrkar, utöver förvaltningens förslag att riva Folkets hus i samband med 
övertagandet, att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna till att hitta en exploatör redan i 
samband med rivningen av fastigheten, och även se över möjligheterna till att använda sig av 
markanvisningsavtal. Kommunstyrelsens ledamöter kommer överens om att bifalla yrkandet.

Beslutsunderlag
KSAU § 165,2016 - Rivning av Folkets Hus
Tjänsteskrivelse - Rivning av Folkets hus
Komplettering till ärendet Rivning av Folkets hus

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att riva Folkets Hus i samband med övertagandet,

2. att uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna till att hitta en exploatör redan i samband med 
rivningen av fastigheten, och även se över möjligheterna till att använda sig av markanvisningsavtal.

________

Expedieras till 
Ekonomichefen

Kommunchefen

-Paragrafen är justerad-
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§ 197 - Bildandet av naturreservatet Ödesdovra i Askersunds 
kommun 
(16KS137)

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Örebro län har utarbetat ett förslag till beslut om naturreservat med skötselplan. 
Askersunds kommun har fått ärendet för samråd och yttrande. Kommunekologen från Sydnärkes 
miljöförvaltning har handlagt ärendet. Askersunds kommun bedömer att det är mycket positivt att 
Ödesdovra naturreservat bildas, ser inga motstående kommunala intressen, samt finner att föreskrifter 
och skötselplan är ändamålsenliga.

Beslutsunderlag
KSAU § 167,2016 - Bildandet av naturreservatet Ödesovra i Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Remiss angående bildandet av naturreservatet Ödesdovra i Askersunds kommun
Skrivelse angående bildandet av naturreservatet Ödesdovra i Askersunds kommun
Remissyttrande över förslag om bildande av naturreservatet Ödesdovra i Askersunds kommun
Remiss - Naturreservat Ödesdovra i Askersunds kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till remissvar, i enlighet med kommunekologens skrivelse, och översända detta 
till Länsstyrelsen Örebro län.

________

Expedieras till 
Länsstyrelsen Örebro län

-Paragrafen är justerad-
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§ 198 - Permanent tjänst som inflyttningslots 
(16KS113)

Ärendebeskrivning
Sommaren 2014 startade ett arbete för inflyttningsmarknadsföring med en anställd inflyttningslots. 
Projektet löper till och med 2016. Uppdraget har varit relativt enkelt att avgränsa: Skapa intresse för 
att flytta till Askersunds kommun och att hjälpa de människor som visar intresse av att flytta till 
kommunen. Verksamheten har visat sig vara positiv för kommunen och inflyttningslotsen är djupt 
inblandad i strategiskt viktiga processer i utvecklingsavdelningen. Därför föreslås Kommunstyrelsen 
fatta beslut om att tjänsten blir permanent.

Beslutsunderlag
§130 Permanent tjänst som inflyttningslots
Tjänsteskrivelse - Permanent tjänst som inflyttningslots

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att beslut om att göra tjänsten som inflyttningslots permanent från och med 2017-01-01 hänskjuts 
till budgetberedningen,

2. att finansieringen för tjänsten skickas till budgetberedningen.

________

Expedieras till 
Utvecklingschefen

Ekonomichefen

-Paragrafen är justerad-
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§ 199 - Ansökan om bidrag till fönsterbyte 
(16KS142)

Ärendebeskrivning
Folkets Hus föreningen i Åmmeberg har i en skrivelse till Kommunstyrelsen ansökt om 
investeringsbidrag på sammanlagt ca 140 tkr för fönsterbyte i fastigheten Klippan.

 

Enligt bestämmelser om investeringsbidrag till organisationer (Kufn 2013-02-13 § 6), beslutar Kultur- 
och tekniknämnden om investeringsbidrag till föreningar. Bidragsansökan ska vara inne den 31 
december året före planerad investering. Ansökan kan beviljas under löpande budgetår om medel 
kvarstår. Budget är 100 tkr.

 

Föreliggande ansökan om investeringsbidrag inkom för sent (2016-07-01) och det finns därför inga 
medel kvar i Kultur- och fritidsförvaltningens budget. Därtill överstiger ansökt belopp budget. 
Förvaltningen anser det dock rimligt att föreningar ska kunna ansöka om större belopp än vad 
nuvarande budget medger, resultatet blir annars att samtliga ansökningar över ett visst belopp avslås 
per automatik. Hur en sådan ansökan ska hanteras finns inte angivet i gällande bestämmelser.

 

Åmmebergs Folkets hus förening uppfyller de krav som anges i bestämmelser om investeringsbidrag 
till organisationer (Kufn 2013-02-13 § 6). Kultur- och tekniknämnden beslutade vid sitt sammanträde 
den 2016-08-25 att tillstyrka Åmmebergs Folkets hus förenings ansökan om investeringsbidrag med 
140 tkr, samt att översända ansökan till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till fönsterbyte
KoT § 89, 2016 - Investeringsbidrag till Åmmebergs Folkets hus förening

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Åmmebergs Folkets hus förenings ansökan om investeringsbidrag med 140 tkr.

________

Expedieras till 
Åmmebergs IF

Kultur- och tekniknämnden

Ekonomikontoret

-Paragrafen är justerad-
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§ 200 - Yttrande - Översiktsplan för Hallsberg 
(16KS29)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun har upprättat förslag till Översiktsplan, granskningshandling. Askersunds 
kommun är en samrådspart i processen och har fått möjlighet att yttra sig. Kommunstyrelsen föreslås 
överlämna planarkitektens förslag till yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag
Yttrande över förslag till översiktsplan för Hallsbergs kommun, ganskningshandling
Tjänsteskrivelse - Yttrande över förslag till översiktsplan för Hallsbergs kommun, 
granskningshandling
Hallsbergs kommuns översiktsplan för granskning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att anta bifogat yttrande som sitt eget och överlämna detta till Hallsbergs kommun.

________

Expedieras till 
Hallsbergs kommun

Planarkitekten

-Paragrafen är justerad-
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§ 201 - Ordförandebeslut - Tillstånd enl. 3:2 OrdnL. 
(16KS159)

Ärendebeskrivning
Ordförande anmäler fattat ordförandebeslut.

Beslutsunderlag
Yttrande ang. 3:2 OrdnL
Yttrande angående ianspråkstagande av offentlig plats

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att nämnden tagit del av informationen.

________

-Paragrafen är justerad-
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§ 202 – Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Ordförande anmäler fattade delegationsbeslut enligt nedan:

 

Ove Sahl, förvaltningschef, Beslut om samråd, 2016-08-31, 2016-06-16, 2016-06-14.

Mårten Eriksson, teknisk chef, nr. 10, 2016.

Liz Borgwardt, måltidschef, nr. 21-31, 2016.

Peter Engman, enhetschef, nr. 15-21.

Bertil Larsson, enhetschef, nr. 13-15, 2016.

Bo Lindström, ekonomichef, nr. 28-30, 2016.

Madeleine Andersson, kommunchef, nr. 1-2, 2016.

Andreas Strömbäck, vik. musikskolechef, nr. 1, 2016.

Hans Carlsson, enhetschef, nr. 1-44, 2016.

Henrik Olofsson, utvecklingschef, nr.3, 2016.

Göran Richter, personalchef, nr. 1-39, 2016.

Sophie Rönnklint, nr.18-22, 2016.

Lisbeth Gunnarsson, förskolechef, nr. 1-19, 2016.

Helené Albrektsson, Transport- och trafikhandläggare, nr. 1-95, nr. 1214-1262, 2016.

Eva Fallgren, nr.9, 2016.

___________

-Paragrafen är justerad-
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§ 203 – Meddelanden

Ärendebeskrivning
Meddelas Kommunstyrelsen och läggs till handlingarna:

 

1. Sammanträdesprotokoll från Nerikes Brandkår, direktionen, 2016-05-26

2. Sammanträdesprotokoll från Regionalt samverkansråd, 2016-05-20

3. Sammanträdesprotokoll från Sydnärkes kommunalförbund, 2016-05-17

4. SN § 73 - Budgetuppföljning

5. RFF § 25 - Granskning av detaljplan för Återvinningscentralen

6. Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Sydnärke, 2016-04-25

7. Sammanträdesprotokoll från Sydnärkes utbildningsförbund, direktionen, 2016-06-03

8. Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst, SKL.

9. Meddelande från Väntjänsten i Askersunds kommun.

10. Cirkulär 16:30, Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid 
yrkesintroduktionsutbildningar och traineejobb, SKL.

11. Cirkulär 16:33, Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m, SKL.

12. Beslut avseende samråd enligt 12 kap 6 § Miljöbalken för markering av gammal vinterväg mellan 
Döberg och Björnvik i Askersund och Laxå kommun.

13. Cirkulär 16:35, Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2017, SKL.

14. KoT § 66 - Månadsrapport, tekniska förvaltningen.

15. KoT § 65 - Månadsrapport, kultur- och fritidsförvaltningen.

16. Cirkulär 16:37, Arbetsdomstolens dom 2016 nr.35 om byte av rast mot måltidsuppehåll på annan 
tid än vid nattarbete.

17. Protokoll årstämma, Föreningen Leader Vättern, 2015-05-25.

18. Protokoll från inspektion av Sydnärkes Överförmyndarkansli inbegripet kommunerna Askersund, 
Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg, den 30 mars 2016.

19. BoU § 65 - Månadsrapport för Barn- och utbildningsnämnden.

20. Polisanmälan avseende olaga intrång och skadegörelse vid Rönneshytta skola.
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21. Skrivelse angående uppsägning av aktieägaravtal för Förenade Småkommuners Försäkrings (FSF) 
AB.

22. Protokoll från FSF AB:s ordinarie årsstämma, 2016-05-11

23. Polisanmälan avseende skadegörelse vid förskolan Sågarvallen.

24. § 15 - Förlängning av folkhälsoavtal januari-april 2017, Fokusberedning för folkhälsa, 2016-06-09

25. Undersökningstillstånd för området Vena nr 5 i Askersunds kommun, Bergsstaten.

26. Rapport från Askersundsbostäders styrelse samt svar från kommunledningsförvaltningen.

26. BoU § 81 - Slöjdsalar i Hammars skola.

27. BoU § 79 - Råbudget Barn- och utbildningsnämnden 2017-2019.

28. Yttrande angående konsekvensutredning avseende lokala trafikföreskrifter inom Askersunds 
kommun i Örebro län.

29. SN § 107 - Budget 2017

30. KoT § 81 - Kultur- och fritidsförvaltningens budgetförslag 2017-2019.

31. KoT § 82 - Tekniska förvaltningens budgetförslag 2017-2019, avgiftskollektivet.

32. KoT § 83 - Tekniska förvaltningens budgetförslag 2017-2019, skattekollektivet.

___________

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

Ärendebeskrivning
Meddelas Kommunstyrelsen och läggs till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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