Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

Kommunstyrelsen
Datum och tid

Plats

2022-06-07 14:00-16:00

Rådsalen

Beslutande ledamöter
Caroline Dieker (M) (ordförande)
Hans Sedström (KD) (vice ordförande)
Fredrik Wernheden (L)
Siv Ahlstrand (S)
Anna Ahnér (S) (2:e vice ordförande)
Ronny Larsson (S)
Annika Finnström (V)
Jonas Bygdén (SD)
Ulla-Carin Grafström (LPo)
Joakim Blückert (M) ersätter Linus Thomas (M)
Peter Danielsson (C) ersätter Billy Ludvigsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare
Tomas Vynge (S)
Margareta Widell (MP)
Lina Fogelqvist Särén (SD)
Bo Areng (SD)

Övriga
Marie Hillman (Kommundirektör)
Bo Lindström (Ekonomichef)
Lars Johansson (Projektledare) §§120-124
Henrik Olofsson (Utvecklingschef) §§125-126
Stina Moberg (Kommunsekreterare)

Protokollet innehåller §§120-147
Ordförande

_________________________________________________________________
Caroline Dieker (M)

Justerare

_________________________________________________________________
Anna Ahnér (S)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Stina Moberg

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

ASKERSUNDS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2022-06-08 till och med 2022-06-30.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunstyrelsen
2022-06-07
Rådhuset
________________________
Stina Moberg

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-07

Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

Ärendelista
§120
§121
§122
§123
§124
§125
§126
§127
§128
§129
§130
§131
§132
§133
§134
§135
§136
§137
§138
§139
§140
§141
§142
§143
§144
§145
§146
§147

Justerare signatur

Val av protokolljusterare
Godkännande av dagordning
Byggstart Åsbro förskola
Byggstart förskola Solberga, Askersund
Byggstart Hammars skola
Köp av Närlunda 1:22
Remiss av regional cykelplan för Örebro län
Budget och mål 2023 med plan 2024-2026
Skattesats 2023
Revidering av reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen
Revidering av arvoden och kostnadsersättningar för förtroendevalda
Återrapportering av internkontroll 2021 för Askersunds kommun
Uppföljning av kostpolitiskt program
Svar på motion om skor till vårdpersonal varje år
Svar på motion om krav på utdrag ur belastningsregister för personal inom socialförvaltningen
Tilläggsäskande 2022 till socialnämnden
Årsredovisning 2021 för kommunens förvaltade stiftelser
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per 2022-05-31
Svar på medborgarförslag om förlängning av gångfartsområdet på Sundsbrogatan
Svar på medborgarförslag angående avstängning av Sundsbrogatan på helger
Utvärdering av heltidsresan
Anmälan av ordförandebeslut avseende direktiv till stämmoombud 2022
Anmälan av ordförandebeslut avseende trafikfritt nattetid - ikraftträdande
Anmälan av delegationsbeslut
Protokoll från gemensamma nämnder och kommunalförbund
Meddelanden
Redovisning av pågående ärenden
Kommundirektören informerar

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 120 – Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska utse en justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Beslut
Kommunstyrelsen utser Anna Ahnér (S) att jämte ordförande justera dagens protokoll.
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

§ 121 – Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning.
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 122 - Byggstart Åsbro förskola
(22KS23)

Ärendebeskrivning
Beslut finns sedan tidigare att handla upp entreprenaden via SKR:s ramavtal gällande
förskolor, KSAU § 134, 2021. Det är även gemensamt beslutat med barn- och
utbildningsförvaltningen att det är Skanskas koncept C som ska byggas.
Tekniska förvaltningen kommer att om beslut fattas gällande genomförande starta
projektering och upprätta kontrakt för fas 1 (projektering). Innan entreprenadkontrakt, (fas 2)
tecknas med byggentreprenören skall kommunstyrelsen fatta beslut att godkänna upprättade
handlingar och upprättat kostnadskalkyl. Eventuell budgetjustering görs vid behov.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till tekniska förvaltningen att påbörja
genomförande gällande nybyggnation av förskola i Åsbro.
Yrkanden
Anna Ahnér (S) och Jonas Bygdén (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering
med en barnkonsekvensanalys.
Fredrik Wernheden (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag samt Anna Ahnér (S) m.fl. yrkande om återremiss. För att avgöra om ärendet ska
avgöras idag ställer ordförande proposition på yrkandet om återremiss och finner att
kommunstyrelsens beslutat att bifalla detsamma.
Beslutsunderlag
§77 KSAU Byggstart Åsbro förskola
Tjänsteskrivelse - Byggstart Åsbro förskola
KSAU §134, 2021 - Diskussion kring byggnation av förskolor
Karta Åsbro (situationsplan)
Planritning A-01-1-310
Planritning A-01-1-320
Skanska ABCD-bok förskolor
Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018 Förskola koncept C i Askersunds
kommun, Förskola Åsbro
Bilaga 2 till "Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018, Askersunds kommun,
Skanska koncept C
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

Bilaga 3 till "Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018, Koncept C,
Askersunds kommun
Sammanställning av budget fas 1: Förskola Åsbro

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering med en barnkonsekvensanalys.
________
Expedieras till

Barn- och utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 123 - Byggstart förskola Solberga, Askersund
(22KS87)

Ärendebeskrivning
Beslut finns sedan tidigare att handla upp entreprenaden via SKR:s ramavtal gällande
förskolor, KSAU § 134, 2021. Det är även gemensamt beslutat med barn- och
utbildningsförvaltningen att det är Skanskas koncept C som ska byggas.
Tekniska förvaltningen kommer att om beslut fattas gällande genomförande starta
projektering och upprätta kontrakt för fas 1 (projektering). Innan entreprenadkontrakt (fas 2)
tecknas med byggentreprenören skall kommunstyrelsen fatta beslut att godkänna upprättade
handlingar och upprättad kostnadskalkyl. Eventuell budgetjustering görs vid behov.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till tekniska förvaltningen att påbörja
genomförande gällande nybyggnation av förskola vid Solberga IP, Askersund.
Yrkanden
Anna Ahnér (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering med en
barnkonsekvensanalys.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag samt Anna Ahnér (S) m.fl. yrkande om återremiss. För att avgöra om ärendet ska
avgöras idag ställer ordförande proposition på yrkandet om återremiss och finner att
kommunstyrelsens beslutat att bifalla detsamma.
Beslutsunderlag
§78 KSAU Byggstart förskola Solberga, Askersund
Tjänsteskrivelse - Byggstart förskola Solberga, Askersund
KSAU §134, 2021 - Diskussion kring byggnation av förskolor
Karta Solberga (situationsplan)
Planritning A-01-1-320
Planritning A-01-1-310
Skanska ABCD-bok förskolor
Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018 Förskola koncept C i Askersunds
kommun, Förskola Solberga Askersund
Bilaga 2 till "Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018, Askersunds kommun,
Skanska koncept C

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2022-06-07

Bilaga 3 till "Kontrakt avseende avrop från ramavtalet Förskolebyggnader 2018, Koncept C,
Askersunds kommun
Sammanställning av budget fas 1: Förskola Solberga

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering med en barnkonsekvensanalys.
________
Expedieras till

Barn- och utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 124 - Byggstart Hammars skola
(21KS160)

Ärendebeskrivning
Hammars skola ska byggas om för att bli en F-3 skola samt vara förskola med tre
avdelningar. Kommunen har i sin investeringsbudget avsatt 22 mnkr. Ett förfrågningsunderlag
med erforderliga åtgärder vad gäller planlösning och installationer för att bli en F-3 skola
samt förskola med tre avdelningar upprättades och anbud inkom. Utökas budgeten och
startbesked ges kommer avtal tecknas och projektet kan starta i september 2022 och beräknas
vara färdigställt 2023-12-31.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge ordförande Caroline Dieker att i samråd med
oppositionsråd Anna Ahnér delegation att fatta beslut att kommunstyrelsen uppdrar till
tekniska förvaltningen att påbörja genomförandet gällande ombyggnation av Hammars skola.
Dock med förbehåll att beslut fattas av kommunfullmäktige gällande utökning av projektets
budget.
Yrkanden
Anna Ahnér (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett extrainsatt sammanträde med
kommunstyrelsen.
Jonas Bygdén (SD) yrkar att ärendet då ska kompletteras med en barnkonsekvensanalys.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anna Ahnérs (S) och Jonas Bygdéns (SD) yrkanden och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla desamma.
Beslutsunderlag
§79 KSAU Projektbeslut Hammars skola
Tjänsteskrivelse - Byggstart Hammars skola
Plan hus A (A-40-1-002)
Plan hus B (A-40-1-003)
Plan hus C (A-40-1-004)
Situationsplan Hammars skola (M-01-0-01)

Beslut
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till kommande extrainsatt sammanträde med
kommunstyrelsen samt kompletterar ärendet med en barnkonsekvensanalys.
________
Expedieras till

Tekniska förvaltningen
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 125 - Köp av Närlunda 1:22
(22KS77)

Ärendebeskrivning
Ägaren har kontaktat kommunen med erbjudandet att köpa Närlunda 1:22. Fastigheten är
detaljplanerad som park respektive väg och har en yta om cirka 7500 kvm. Kommunen äger
flera närliggande fastigheter längs Rv 50 i det aktuella området, se röd markering i kartan
nedan, vilket ger ett sammanhängande stråk. Det finns därför anledning att köpa den.
Beslutsunderlag
§80 KSAU Köp av Närlunda 1:22
Tjänsteskrivelse - Köp av Närlunda 1:22
Köpekontrakt för fastighet Närlunda 1:22

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner det föreslagna köpekontraktet.
________
Expedieras till

Ekonomiavdelningen
Utvecklingschef
Mark- och exploateringsingenjör
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 126 - Remiss av regional cykelplan för Örebro län
(22KS61)

Ärendebeskrivning
Region Örebro län är via länsplanen för regional transportinfrastruktur ansvarig för utveckling
av den regionala infrastrukturen. Som en fördjupning av denna finns nu ett förslag till regional
cykelplan.
Förslaget till svar är upplagt enligt den struktur som regionen önskar i sin missivskrivelse.
Svaret bygger på att kommunen i stora drag är positiv till förslaget men vill påpeka vissa
justeringar och ändringar, framför allt avseende viktningen vid prioritering av projekt. Vi
ställer oss positiva till att cykelvägar längs det regionala vägnätet till 100 % skall finansieras
via länsplanen.
Yrkanden
Fredrik Wernheden (L) yrkar att andra meningen i andra stycket under rubriken Regionala
cykelplanen ändras till följande: "Efter ombyggnationen av Rv 50 bör förbindelsen AskersundÅsbro och vidare upp mot Blåberga göras blå."
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Fredrik Wernhedens (L) ändringsförslag och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma.
Beslutsunderlag
§81 KSAU Remiss av regional cykelplan för Örebro län
Tjänsteskrivelse - Remiss av regional cykelplan för Örebro län
Svar på remiss av regional cykelplan för Örebro län
Missiv - Regional cykelplan för Örebro län 2022
Regional cykelplan för Örebro län (remissversion)
Urvalsmetodik (bilaga till regional cykelplan för Örebro län)
Identifierade cykelvägar med poängsättning
Trafikverkets analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Öst 2019

Beslut
Kommunstyrelsen avger det föreslagna remissvaret med ovanstående ändring.
________
Expedieras till

Utvecklingschef
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Trafikstrateg
Samhällsbyggnad Sydnärke
Region Örebro län
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 14 of 37

2022-06-07
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2022-06-07

§ 127 - Budget och mål 2023 med plan 2024-2026
(22KS53)

Ärendebeskrivning
En budget med plan har arbetats fram avseende driftbudget för åren 2023–2026 och
investeringsbudget för åren 2023–2027. I budgeten finns intentionen att så snart som möjligt
kunna hålla en stabil resultatnivå som motsvarar 2 % av kommunens skatteintäkter och
generella statsbidrag men också att inom planperioden kunna börja minska låneskulden.
Som framgår i budgeten är uppdraget till varje nämnd att utifrån nämndens ämnesområde
ange verksamhetsmål för att kommunfullmäktiges mål ska uppfyllas. Nämnderna ska
prioritera sitt arbete för att nå kommunfullmäktiges vision inom de ekonomiska ramar som
tilldelats. Nämnderna ska säkerställa god planeringsförmåga och strategiskt arbeta med
möjligheter och behov för de egna verksamheterna de kommande åren.
Allt verksamhet i Askersunds kommun skall göras i enlighet med de övergripande
perspektiven
tillgänglighet, allas lika värde och folkhälsa.
Varje nämnd skall fatta beslut om en verksamhetsplan för den egna verksamheten där
verksamhetsmål ingår. Utöver mål för att uppfylla kommunfullmäktiges mål, kan nämnderna
besluta om egna mål som är relevanta för verksamheten. Nämnderna ska även i sina
verksamhetsplaner och verksamheter beakta de av kommunfullmäktige beslutade politiska
program som är relevanta för den egna verksamheten. Nämnderna ska vara aktiva och
delaktiga i budgetarbetet genom att i samband med beslut om verksamhetsplan ta fram det
underlag som behövs för budgetberedning och kommande beslut om budget i
kommunfullmäktige.
Nämnderna ska i delårsbokslut och årsbokslut utöver ekonomisk redovisning, redovisa
verksamhetsmål och måluppfyllelse.
Yrkanden
Anna Ahnér (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och
Miljöpartiets budgetförslag samt bifall till punkterna 2-5 i kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag.
Jonas Bygdén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag samt bifall till
punkterna 2-5 i kommunstyrelses arbetsutskotts förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att tre förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag, Anna Ahnérs (S) förslag samt Jonas Bygdéns (SD) förslag. Ordförande ställer
proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifall kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
§82 KSAU Budget och mål 2023 med plan 2024-2026
Tjänsteskrivelse - Budget och mål 2023 med plan 2024-2026
Budget och mål 2023 med plan 2024-2026 för Askersunds kommun (budgetförslag M, KD, L)
Revisorernas budgetäskande för år 2023
Sverigedemokraternas budgetförslag 2023
Budgetförslag S, C, V, MP 2023
Budget 2023-2026 tabell till S+V+MP+C

Beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till budget och mål 2023 med plan 20242026.
2. Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fördela budget för
kapitaltjänstkostnader 2023.
3. Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fördela budget för kommun-interna
transaktioner 2023.
4. Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fördela hyresbudget 2023 efter
blockhyresavtal och förvaltningsavtal med Askersundsbostäder AB.
5. Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fördela budget för lönerevision 2023.
Reservationer
Anna Ahnér (S), Siv Ahlstrand (S), Ronny Larsson (S), Peter Danielsson (C) och Annika
Finnström reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag.
Jonas Bygdén (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas
budgetförslag.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 128 - Skattesats 2023
(22KS83)

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen föreslå fullmäktige fastställa skattesatsen för det
kommande budgetåret, i samband med budgetbeslutet dock senast i oktober månad. 2022 har
Askersunds kommun haft en skattesats på 21,85 % vilket var en sänkning med 0,10 % jämfört
med året innan. Senaste höjning med 60 öre är från 2014. För 2023 är förslaget att
skattesatsen blir oförändrad.
Yrkanden
Jonas Bygdén (SD) yrkar att skattesatsen sänks till 21,65% för år 2023.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag samt Jonas Bygdéns (SD) förslag. Ordförande ställer proposition på förslagen och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifall kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsunderlag
§83 KSAU Skattesats 2023
Tjänsteskrivelse - Skattesats 2023

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås lämna skattesatsen oförändrad på 21,85 % för 2023.
Reservationer
Jonas Bygdén (SD) reserverar sig mot beslutet.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 129 - Revidering av reglementen för nämnderna och
kommunstyrelsen
(22KS76)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna. Förslagen innebär en anpassning till SKR:s förslag till
reglementen för styrelse och övriga nämnder som innehåller nya punkter men även några
förtydliganden av redan förekommande punkter.
Förslagen innebär även ändringar i ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och kulturoch tekniknämnden för att samspela med den redan förändrade förvaltningsorganisationen.
Det handlar om att trafikfrågor och kulturella evenemang i anknytning till Sjöängens lokaler
flyttas till kultur- och tekniknämnden. Fastighetsfrågor är kvar på kommunstyrelsen.
För socialnämndens del föreslås ändringar i dess reglemente med anledning av beslutet om
inrättande av en gemensam miljö- och byggnämnd från och med 2023 och den nya nämndens
övertagande av ansvar gällande tobaks- och alkoholtillsyn.
Barn- och utbildningsnämndens reglemente föreslås ges två tillägg avseende kommunala
aktivitetsstödet samt fastställande av bidragsnivåer för maxtaxa inom förskolan.
Yrkanden
Fredrik Wernheden (L) yrkar bifall till förslaget till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Revidering av reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen
§85 KSAU Revidering av reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reglemente för kultur- och tekniknämnden
Förslag till reglemente för socialnämnden
Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Förslag till allmänt nämndreglemente
Reglemente för kommunstyrelsen (nu gällande inklusive förslag till förändringar)
Reglemente för kultur- och tekniknämnden (nu gällande inklusive förslag till förändringar)
Reglemente för socialnämnden (nu gällande inklusive förslag till förändringar)
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (nu gällande inklusive förslag till förändringar)
Allmänt nämndreglemente (nu gällande inklusive förslag till förändringar)
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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KOT § 80 - Begäran om yttrande över förslag till nya reglementen
SN § 77, 2022 - Begäran om yttrande över förslag till nya reglementen
Yttrande över förslag till nya reglementen
BoU § 49, 2022 - Yttrande över förslag till nya reglementen
Remissyttrande gällande allmänt nämndreglemente - för styrelser och nämndernas gemensamma
bestämmelser
Remissyttrande gällande nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås anta kommunstyrelsens, socialnämndens, barn- och
utbildningsnämndens och kultur- och tekniknämndens reglementen samt det allmänna
nämndreglementet enligt förslag.
2. Reglementena gäller från och med 1 januari 2023.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 130 - Revidering av arvoden och kostnadsersättningar för
förtroendevalda
(21KS215)

Ärendebeskrivning
Bestämmelserna har justerats utifrån förändringarna i nämndsorganisationen. Sydnärke
miljönämnd och Sydnärke byggnämnd kommer att ersättas av Sydnärke miljö- och
byggnämnd. Presidieledamoten från Askersund kommun föreslås få ett fast arvode på 10
procent. Förslaget innebär också att för sammanträden som är längre än fyra timmar utgår ett
extra halvt arvode. Utöver det har en del förtydliganden och redaktionella ändringar gjorts.
Beslutsunderlag
§86 KSAU Revidering av arvoden och kostnadsersättningar för förtroendevalda
Tjänsteskrivelse - Revidering av arvoden och kostnadsersättningar till förtroendevalda
Bestämmelser för arvoden och kostnadsersättningar till förtroendevalda - förslag 20220325
Förteckning över årsarvoden och beräkning av belopp - förslag 20220325

Beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att arvoden och kostnadsersättningar ska utgå enligt
förslaget.
2. En utökning om 30 000 kr avsätts årligen i finansförvaltningens budget från och med 2023.
3. Beslutet gäller från och med 2023-01-01.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 131 - Återrapportering av internkontroll 2021 för Askersunds
kommun
(22KS57)

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll skall varje nämnd årligen rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
§87 KSAU Återrapportering av internkontroll 2021 för Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Återrapportering av internkontroll 2021 för Askersunds kommun
Förvaltningschefernas rapporter 2021

Beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna återrapporteringen av intern kontroll 2021.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att vidta åtgärder för att eliminera de brister som
internkontrollen påvisat.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 132 - Uppföljning av kostpolitiskt program
(17KS194)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 2020-02-24, § 8, kostpolitiskt program för
Askersunds kommun 2020-2022. Programmet ger uttryck för kommunens övergripande
ambitionsnivå vad gäller kvaliteten på mat, inköp, mathantering och servering. Programmet
ska vara vägledande för att säkerställa kvalitet och fungera som stör för
verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering. Kultur- och tekniknämnden har gjort en
uppföljning av programmet avseende år 2021 som delges kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
§88 KSAU Uppföljning av kostpolitiskt program
Tjänsteskrivelse - Uppföljning av kostpolitiskt program
KoT § 43, 2022 - Uppföljning av kostpolitiskt program 2021
Uppföljning kostpolitiskt program 2021
Kostpolitiskt program för Askersunds kommun 2020-2022

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna uppföljning av kostpolitiskt program för år 2021.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 133 - Svar på motion om skor till vårdpersonal varje år
(21KS190)

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att kommunen ska tillhandahålla
arbetsskor till vårdpersonal varje år. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för
beredning som i sin tur skickade motionen på remiss till socialnämnden. Av socialnämndens
svar framgår att skor inte ingår i den skyddsutrustning som arbetsgivaren är skyldig att
tillhandahålla och därför inte är något som nämnden ska bekosta.
Yrkanden
Jonas Bygdén (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag samt Jonas Bygdéns (SD) förslag. Ordförande ställer proposition på förslagen och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsunderlag
§89 KSAU Svar på motion om skor till vårdpersonal varje år
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om skor till vårdpersonal varje år
SN § 39, 2022 - Yttrande över motion om skor till vårdpersonal
Motion om skor till vårdpersonal varje år

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Reservationer
Jonas Bygdén (SD) reserverar sig mot beslutet.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 134 - Svar på motion om krav på utdrag ur belastningsregister för
personal inom socialförvaltningen
(21KS143)

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att utdrag ur belastningsregister ska
krävas inför anställning av personal inom socialförvaltningen. Motionen överlämnades till
kommunstyrelsen för beredning som i sin tur skickade motionen på remiss till socialnämnden.
Av socialnämndens svar framgår att man är positiv till att införa krav på utdrag ur
belastningsregister för vissa yrkeskategorier inom förvaltningen. Fortsatt utredning krävs
dock för att klargöra vilka yrkeskategorier ett sådant krav skulle gälla samt framtagande av
rutiner och riktlinjer för detta.
Yrkanden
Jonas Bygdén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsunderlag
§90 KSAU Svar på motion om krav på utdrag ut belastningsregister för personal inom
socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse - Svar på motion om krav på utdrag ur belastningsregister för personal inom
socialförvaltningen
SN § 64, 2022 - Yttrande på motion om krav på utdrag ur belastningsregistret för personal inom
socialförvaltningen
Motion om krav på utdrag ur belastningsregister för personal inom socialförvaltningen

Beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
2. Kommunfullmäktige föreslås ge socialnämnden i uppdrag att vidare utreda frågan om krav
på utdrag ur belastningsregister för viss personal inom socialförvaltningen.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 135 - Tilläggsäskande 2022 till socialnämnden
(22KS80)

Ärendebeskrivning
Socialnämnden äskar ett tillskott till driftbudgetramen 2022 på 720 tkr för en ny extern
placering inom LSS och 685 tkr för en ny placering inom daglig verksamhet.
Äskandet som berör den externa placeringen inom LSS avser en kostnad på 5 237 kr/dygn i
137 dygn. Äskandet som avser daglig verksamhet är främst för egna personalkostnader både
under inskolning och efter inskolning, men även mindre belopp för hyres- och
inventariekostnader. Nämnden bedömer att de tillkommande kostnaderna inte kan finansieras
inom befintlig budgetram och äskar därför om ett tillskott.
Kommunstyrelsen förfogar över 3,5 mkr i anslaget för oförutsedda händelser och föreslås att
använda 1,4 mkr ur detta anslag till att förstärka budgetramen för socialnämnden under 2022.
Tillskottet är avser dock endast 2022 varför socialnämnden behöver arbeta in de
tillkommande kostnaderna i den befintliga budgetramen från och med 2023.
Beslutsunderlag
§84 KSAU Tilläggsäskande 2022 till socialnämnden
Tjänsteskrivelse - Tilläggsäskande 2022 Socialnämnden
SN § 56, 2022 - Tilläggsäskande för år 2022
Underlag finansiering år 2022 extern placering

Beslut
Kommunstyrelsen tillför socialnämnden ett tillskott på 1,4 mkr för 2022. Tillskottet tas från
anslaget för oförutsedda händelser.
________
Expedieras till

Socialnämnden
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 136 - Årsredovisning 2021 för kommunens förvaltade stiftelser
(22KS69)

Ärendebeskrivning
Kommunen förvaltar för närvarande åtta stiftelser varav utdelningen ur stiftelsen beslutas
under barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i tre. De resterande fem beslutas av
socialnämndens arbetsutskott. På grund av stiftelsernas storlek revideras två av stiftelserna
externt och de andra sex av kommunens beslutade revisor.
Kommunens ekonomiavdelning sköter den löpande förvaltningen och ansvarar för att
redovisningen sker enligt bokföringslagen och bokföringsnämndens rekommendationer samt
att en årsredovisning upprättas.
Beslutsunderlag
§91 KSAU Årsredovisning 2021 för kommunens förvaltade stiftelser
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2021 för kommunens förvaltade stiftelser
Årsredovisning 2021 för Skolpremiefonden
Årsredovisning 2021 för Skolsamfonden
Årsredovisning 2021 för Gottfrid och Olga Hults stiftelse för cancersjuka
Årsredovisning 2021 för Gottfrid och Olga Hults stiftelse för blinda
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Makarna Nils och Judit Setterbergs fond
Årsredovisning 2021 för Sociala samfonden
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen systrarna Lodéns understödsfond (inklusive revisionsberättelse)
Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Askersunds Hemvärns studiefond (inklusive revisonsberättelse)
Revisionsberättelse 2021 för övriga stiftelser

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogade årsredovisningar och lägger dessa till handlingarna.
________
Expedieras till

Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 137 - Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per 2022-05-31
(22KS68)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en månadsrapport och prognos för helåret
baserad på utfallet per 2022-05-31 och baseras på nämndernas budgetuppföljningar per 31
maj. Prognosen redovisar ett resultat på 18,0 mkr, vilket är 3,5 mkr bättre än det budgeterade
resultatet på 14,5 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning för Askersunds kommun per 220531
Ekonomisk rapport per 2022-05-31
Månadsrapport per 2022-05-31 för kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen samt uppmanar samtliga nämnder som
prognostiserar med underskott vid årets slut att vidta åtgärder.
________
Expedieras till

Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 138 - Svar på medborgarförslag om förlängning av
gångfartsområdet på Sundsbrogatan
(21KS96)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en förlängning av det
befintliga gångfartsområdet längst med Sundsbrogatan mot Drottning Kristinas väg.
Förvaltningen föreslår att inte förlänga gångfartsområdet. Det område som föreslås har inte de
gångflöden som krävs för att förlänga området. Det finns idag befintlig struktur som trottoarer
och övergångsställen där det är fullt möjligt att röra sig mellan verksamheterna. Dock saknas
ett övergångsställe på en del av den befintliga gatan.
Förvaltningen föreslår att anlägga ett nytt övergångsställe på sträckan
Sundsborgatan/Väderkvarngatan-Sundsbrogatan/Stora bergsgatan. Detta för att ge samma
möjligheter till alla verksamheter längst med gatan att passera över Sundsbrogatan. Genom att
lägga till övergångstället bidrar detta till att utformning av gaturummet längst med gatan blir
mer enhetligt.
Beslutsunderlag
§93 KSAU Svar på medborgarförslag om förlängning av gångfartsområdet på Sundsbrogatan
Tjänsteskrivelse- Svar på medborgarförslag angående förlängning av gångfartsområde på
Sundsbrogatan
Svar på medborgaförslag angående förlängning av gångfartsområdet
Medborgarförslag angående förlängning av gångfartsområdet på Sundsbrogatan

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder det till förslagsställaren.
________
Expedieras till

Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen gata/park
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 28 of 37

Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 139 - Svar på medborgarförslag angående avstängning av
Sundsbrogatan på helger
(21KS81)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Sundsbrogatan stängs av
under helgerna. Vilket förslagsställaren tror kommer bidra till att stadskärnan blir lugnare
nattetid och fordon väljer en alternativ väg istället för att åka igenom stadskärnan.
I ärende 22KS74 trafikfritt nattetid som togs beslut i kommunstyrelsen den 3 maj 2022 så
ingår denna gata. Det innebär en större avstängning än vad förslagsställaren föreslår, men med
förhoppningen på ett bra resultat utifrån förslagsställarens önskemål om önskad effekt av
åtgärd.
Beslutsunderlag
§94 KSAU Svar på medborgarförslag angående avstängning av Sundsbrogatan på helger
Tjänsteskrivelse- Medborgarförslag angående avstängning av Sundsbrogatan på helger
Svar på medborgarförslag angående avstängning av Sundsbrogatan på helger
Medborgarförslag angående avstängning av Sundsbrogatan på helger

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar och översänder det till förslagsställaren.
________
Expedieras till

Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen gata/park
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 140 - Utvärdering av heltidsresan
(22KS65)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fick vid sammanträde 2022-04-05 rapport om utvärdering av heltidsresan
och beslutade vid sammanträdet, § 74, att ge HR-chefen i uppdrag att komplettera med en
tidsplan för kommande arbete och redovisa detta till kommunstyrelsen. Framtagen tidsplan
för åtgärder enligt uppdraget delges kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
§74 KS Utvärdering av heltidsresan
Rapport utvärdering av arbetet med heltidsarbete som norm 2018-2021
Tidsplan för åtgärder - Heltid som norm
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 141 - Anmälan av ordförandebeslut avseende direktiv till
stämmoombud 2022
(22KS54)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande anmäler fattat ordförandebeslut avseende direktiv till
stämmoombud för Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund 2022.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut avseende direktiv till stämmoombud för Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund 2022
Inbjudan till Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbunds årsmöte 2022-06-01
Årsredovisning för Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund 2021
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 142 - Anmälan av ordförandebeslut avseende trafikfritt nattetid ikraftträdande
(22KS74)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande anmäler fattat ordförandebeslut avseende trafikfritt nattetid ikraftträdande.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut avseende trafikfritt nattetid - ikraftträdande
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 143 – Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Ordförande anmäler fattade delegationsbeslut sedan föregående sammanträde enligt följande:









Marie Hillman, kommundirektör, B14, nr. 4-5, 2022
Emma Johansson, enhetschef, C2, nr. 3-26, 2022
Kerstin Foglander, måltidssamordnare, C2, nr. 6-7, 2022
Anna Malmrot, rektor, C2, nr. 1-2, 2022
Sophie Ljungström, trafikstrateg, E10, nr. 1, 2022
Sophie Ljungström, trafikstrateg, E1, nr. 38, 83-84, 2022
Sophie Ljungström, trafikstrateg, E6, nr. 33, 35, 37, 2022
Heléne Albrektsson, trafik- och fastighetshandläggare, E2, nr. 82-89, 2022

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut per 2022-06-07
Anmälan av delegationsbeslut per 2022-06-07
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 144 – Protokoll från gemensamma nämnder och kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Protokoll inkomna till kommunstyrelsen sedan föregående sammanträde redovisas och läggs
till handlingarna.
Beslutsunderlag
Protokoll Sydnärkes IT-nämnd 2022-05-11
Protokoll Specifika samverkansrådet för kultur 2022-04-22
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 145 – Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden inkomna till kommunstyrelsen sedan föregående sammanträde redovisas och
läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Digitaliseringsplan KS 2022
Meddelande från styrelsen nr 8/2022 - Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023
Delmål och aktiviteter kopplat till ANDTS-programmet 2022 - kommunstyrelsens verksamhetsområde
Fastställelse av vägplan för ombyggnad av väg 50 delen Nykyrka-Brattebro backe m.m. samt
indragning av väg i Motala och Askersunds kommuner
Förordnande som kommundirektör under sommarsemester 2022
Inbjudan till vernissage - Kommunens konstskatt
Rutin för visselblåsarfunktion i Askersunds kommun
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 35 of 37

Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 146 – Redovisning av pågående ärenden
Ärendebeskrivning
En redovisning av pågående ärenden per 2022-06-07 delges kommunstyrelsen och läggs till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Pågående ärenden KS 2022-06-07
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 147 – Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektör Marie Hillman informerar kommunstyrelsen om följande:






Digitaliseringsplan för kommunledningsförvaltningen
Rutin för visselblåsarfunktion
Pågående arbete med naturvårdsprogram
Arbetet med styrmodell för kommunen
Personalbefrämjande åtgärder

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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