Protokoll
Kommunfullmäktige

2022-06-20

Kommunfullmäktige
Datum och tid

Plats

2022-06-20 17:00-21:20

Sjöängen, Stora salongen

Beslutande ledamöter
Caroline Dieker (M)
René Francis (M)
Johanna Martin (M) §§80-86, §§88-105
Linus Thomas (M)
Calill Ohlson (M) (ordförande) §§80-86, §§88-105
Arne Kumm (M)
Veronica Wiberg (M)
Billy Ludvigsson (C)
Kjell Johansson (C)
Peter Danielsson (C)
Staffan Korsgren (L)
Erling Johansson (KD) (vice ordförande) §§80-85,
§§87-105
Per Eriksson (S)
Inger Trodell Dahl (S) (2:e vice ordförande) §§80-85,
§§87-105
Ronny Larsson (S) §§80-86, §§88-105
Siv Ahlstrand (S) §§80-85, §§87-105
Johan Calais (S) §§80-84, §§86-105
Tomas Vynge (S) §§80-83, §§85-105
Ylva Jönsson (S) §§80-90
Rolf Karlsson (S)
Rune Karlsson (V)
Margareta Widell (MP)
Jonas Bygdén (SD)
Lina Fogelqvist Särén (SD)
Jan Gullstrand (SD)
Maria Lilja (SD)
Peter Schmidt (SD)
Ulla-Carin Grafström (LPo)
Andreas Hansson (M) §§80-83, §§85-105 ersätter Per
Johansson (M)
Kurt Blomqvist (S) ersätter Marina Carlsson (S)
Bo Pettersson (S) ersätter Peter Thuresson (S)
Elisabeth Lennartsson (S) §§92-105 ersätter Ylva
Jönsson (S)
Annika Finnström (V) ersätter Bjørn Næsje (V)

Ej tjänstgörande ersättare
Elisabeth Lennartsson (S) §§80-91

Övriga
Marie Hillman (Kommundirektör)
Stina Moberg (Kommunsekreterare)

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollet innehåller §§80-105
Ordförande

_________________________________________________________________
Calill Ohlson (M) §§80-86, 88-105 Erling Johansson (KD) §86

Justerare

_________________________________________________________________
Staffan Korsgren (L)
Rolf Karlsson (S)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Stina Moberg

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 2 of 38

Protokoll
Kommunfullmäktige

ASKERSUNDS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2022-06-23 till och med 2022-07-15.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunfullmäktige
2022-06-20
Rådhuset
________________________
Stina Moberg

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§80
§81
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90
§91
§92
§93
§94
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105

Justerare signatur

Val av protokolljusterare
Godkännande av dagordning
Interpellation angående frågeställningar för enskilda vattentäkter för medborgare utmed
tunneldrivning för projektet Vätternvatten inom Askersunds kommun
Interpellation angående skolavslutning i grundskolan
Årsredovisning 2021 för Sydnärkes kommunalförbund
Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Sydnärke
Årsredovisning 2021 för Sydnärkes utbildningsförbund
Budgetuppföljning för Askersunds kommun per 2022-03-31
Taxor 2022
Ajournering
Budget och mål 2023 med plan 2024-2026
Ajournering
Skattesats 2023
Revidering av reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen
Revidering av arvoden och kostnadsersättningar för förtroendevalda
Ekologiskt hållbarhetsprogram för Askersunds kommun 2022–2025
Återrapportering av internkontroll 2021 för Askersunds kommun
Uppföljning av kostpolitiskt program
Svar på motion om öppna vyer mot vattnet
Svar på motion om skor till vårdpersonal varje år
Svar på motion om krav på utdrag ur belastningsregister för personal inom socialförvaltningen
Medborgarförslag om utemiljön på Kristinagårdens förskola
Medborgarförslag om "tittskåp" vid Lindbomossen
Fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i socialnämnden
Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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§ 80 – Val av protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Protokollet för dagens sammanträde ska justeras. Kommunfullmäktige ska utse två justerare
att jämte ordförande justera dagens protokoll. Protokollet justeras onsdagen den 22 juni
klockan 16:30 på Rådhuset i Askersund.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Staffan Korsgren (L) och Rolf Karlsson (S) med Veronica
Wiberg (M) och Per Eriksson (S) som ersättare att jämte ordförande justera dagens protokoll.
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81 – Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen för dagens sammanträde.
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82 - Interpellation angående frågeställningar för enskilda
vattentäkter för medborgare utmed tunneldrivning för projektet
Vätternvatten inom Askersunds kommun
(22KS95)

Ärendebeskrivning
Rolf Karlsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande
Caroline Dieker (M) gällande frågeställningar för enskilda medborgare utmed tunneldrivning
för projektet Vätternvatten inom Askersunds kommun. Caroline Dieker (M) besvarar
interpellationen.
Beslutsunderlag
Interpellation angående frågeställningar för enskilda vattentäkter för medborgare utmed tunneldrivning
för projektet Vätternvatten inom Askersunds kommun
Svar på interpellation angående frågeställningar för enskilda vattentäkter för medborgare utmed
tunneldrivning för projekt Vätternvatten inom Askersunds kommun
Svar på samråd inför ansökan om bortledning av vatten från Vättern och byggande av tunnel (bilaga
till interpellationssvar)

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
________
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 7 of 38

Protokoll
Kommunfullmäktige

2022-06-20

§ 83 - Interpellation angående skolavslutning i grundskolan
(22KS96)

Ärendebeskrivning
Ronny Larsson (S) har lämnat in en interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Johanna Martin (M) gällande skolavslutning i grundskolan. Johanna Martin (M)
besvarar interpellationen. Därefter yttrar sig Johan Calais (S).
Beslutsunderlag
Interpellation angående skolavslutning i grundskolan
Svar på interpellation angående skolavslutning i grundskolan
Underlag till svar på interpellation angående skolavslutning i grundskolan

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad.
________
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84 - Årsredovisning 2021 för Sydnärkes kommunalförbund
(22KS52)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med en årsredovisning för 2021. Då
verksamheten är taxefinansierad ska förbundet redovisa ett resultat lika med 0. För att kunna
göra det har 4 888 tkr i överskott redovisats till resultatutjämningsfond. Resultatet mot budget
var ett överskott på 8 178 tkr. Överskottet beror i huvudsak på förseningar vid byggnation av
de nya återvinningscentralerna. Utfallet för Askersunds kommuns renhållningskollektiv var
ett överskott på 259 tkr vilket var ca 1 406 tkr bättre än budget.
Jäv
Andreas Hansson (M) och Tomas Vynge (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling
och beslut.
Beslutsunderlag
§101 KS Årsredovisning 2021 för Sydnärkes kommunalförbund
§61 KSAU Årsredovisning 2021 för Sydnärkes kommunalförbund
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2021 för Sydnärkes Kommunalförbund
Årsredovisning 2021 Sydnärkes kommunalförbund
Revisionsberättelse 2021 för år 2021 för Sydnärkes kommunalförbund
Granskning av årsredovisning 2021 för Sydnärkes kommunalförbund
Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 för Sydnärkes kommunalförbund
Granskning av delårsrapport 2021 för Sydnärkes kommunalförbund

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund 2021 och
beviljar direktionen för Sydnärkes kommunalförbund ansvarsfrihet.
________
Expedieras till

Sydnärkes kommunalförbund
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85 - Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår
(22KS56)

Ärendebeskrivning
Nerikes Brandkår har inkommit med en årsredovisning för 2021. Årets resultat är ett
överskott på 6 717 tkr, vilket är 6 410 tkr bättre än budget. Överskottet beror bland annat på
reavinster på placerade medel, högre intäkter avseende obefogade larm och externa avtal samt
att de hyrt ut delar av personalen till ledningssamverkan inom Räddningsregion Bergslagen,
RRB.
Jäv
Johan Calais (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling och beslut.
Beslutsunderlag
§102 KS Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår
§62 KSAU Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår
NB § 12, 2022 - Bokslut per 2021-12-31
NB § 22, 2022 - Revisionsrapport 2021
Missiv - Årsredovisning Nerikes Brandkår 2021
Årsredovisning 2021 Nerikes Brandkår
Revisionens granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021 Nerikes Brandkår
Revisionsberättelse för år 2021 Nerikes Brandkår
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 Nerikes Brandkår

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår och beviljar
direktionen ansvarsfrihet.
________
Expedieras till

Nerikes Brandkår
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86 - Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Sydnärke
(22KS62)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes samordningsförbund har inkommit med en årsredovisning för 2021. Årets resultat
är ett underskott på -405 tkr som flyttas över till 2021. Det egna kapitalet uppgår per 2021-1231 till 843 tkr.
Jäv
Erling Johansson (KD), Inger Trodell Dahl (S) och Siv Ahlstrand (S) anmäler jäv och deltar ej
i ärendets behandling och beslut.
Beslutsunderlag
§103 KS Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Sydnärke
§63 KSAU Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Sydnärke
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2021 för samordningsförbundet Sydnärke
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Sydnärke
Revisionsberättelse 2021 Samordningsförbundet Sydnärke
Revisionsrapport avseende 2021 års revision av Samordningsförbundet Sydnärke

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2021 och beviljar direktionen för
Samordningsförbundet Sydnärke ansvarsfrihet.
________
Expedieras till

Samordningsförbundet Sydnärke
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87 - Årsredovisning 2021 för Sydnärkes utbildningsförbund
(22KS66)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes utbildningsförbund har inkommit med en årsredovisning för 2021. Resultatet för
året uppgick till -411 tkr vilket också är avvikelsen mot budget då förbundet budgeterat med
ett nollresultat för 2021.
Jäv
Calill Ohlson (M), Johanna Martin (M) och Ronny Larsson (S) anmäler jäv och deltar ej i
ärendets behandling och beslut. På grund av jäv leder kommunfullmäktiges vice ordförande
sammanträdet under behandling av ärendet.
Beslutsunderlag
§104 KS Årsredovisning 2021 för Sydnärkes utbildningsförbund
§64 KSAU Årsredovisning 2021 för Sydnärkes utbildningsförbund
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2021 för Sydnärkes Utbildningsförbund
Årsredovisning 2021 för Sydnärkes utbildningsförbund
Revisionsberättelse för år 2021 Sydnärkes utbildningsförbund

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2021 och beviljar direktionen för
utbildningsförbundet ansvarsfrihet.
________
Expedieras till

Sydnärkes utbildningsförbund
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88 - Budgetuppföljning för Askersunds kommun per 2022-03-31
(22KS68)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en kvartalsrapport och prognos för helåret
baserad på utfallet per 2022-03-31 och baseras på nämndernas budgetuppföljningar per 31
mars. Prognosen redovisar ett resultat på 10,6 mkr, vilket är 3,8 mkr sämre än det budgeterade
resultatet på 14,5 mkr.
Beslutsunderlag
§106 KS Budgetuppföljning för Askersunds kommun per 2022-03-31
§66 KSAU Budgetuppföljning för Askersunds kommun per 2022-03-31
Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning Askersunds kommun per 2022-03-31
Kvartalsrapport per 2022-03-31
Månadsrapport per 2022-03-31

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

Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89 - Taxor 2022
(21KS124)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattar innan ett budgetår beslut om vilken nivå på taxor som ska gälla
avseende de taxor som rör allmänheten. Eftersom taxorna 2022 för maxtaxa inom förskola
och fritidshem samt taxan för tillfällig markupplåtelse inte var färdigt beredda innan årsskiftet
kommer nu förslag till ändrade taxor.
Beslutsunderlag
§105 KS Taxor 2022
§65 KSAU Taxor 2022
Tjänsteskrivelse - Taxor 2022
BoU § 9, 2022 - Maxtaxa inom förskolan och fritidshem 2022
KoT § 22, 2022 - Taxa för tillfällig markupplåtelse samt kajplats
Tjänsteskrivelse KoT - Taxa för tillfällig markupplåtelse samt kajplats
Förslag till taxa för tillfällig markupplåtelse samt kajplats

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner maxtaxa för förskola och fritidshem 2022.
2. Kommunfullmäktige godkänner taxa för tillfällig markupplåtelse från och med 2022-07-01.
________
Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och tekniknämnden
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90 – Ajournering
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ajournerar sig i 20 minuter.
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91 - 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.
All 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.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2022-06-07, § 127, att delegera till
ekonomichefen att fördela budget för kapitaltjänstkostnader, kommun-interna transaktioner,
hyresbudget efter blockhyresavtal och förvaltningsavtal med Askersundsbostäder AB samt
budget för lönerevision 2023.
Yrkanden
Caroline Dieker (M), Staffan Korsgren (L), Erling Johansson (KD) och Ulla-Carin Grafström
(LPo) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.
Anna Ahnér (S), Siv Ahlstrand (S), Johan Calais (S), Billy Ludvigsson (C), Margareta Widell
(MP), Annika Finnström (V), Ronny Larsson (S), Per Eriksson (S) och Ylva Jönsson (S)
yrkar bifall till Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiets
budgetförslag.
Lina Fogelqvist Särén (SD) och Jonas Bygdén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
budgetförslag.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande finner att tre förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens budgetförslag,
Socialdemokraterna m.fl. budgetförslag samt Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat att
bifalla kommunstyrelsens budgetförslag.
Votering 1
Votering begärs och ska verkställas.
Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag. För att avgöra vilket förslag som ska utgöra
motförslag ställer ordförande proposition på Socialdemokraterna m.fl. budgetförslag och
Sverigedemokraternas budgetförslag. Ordförande finner att Sverigedemokraternas
budgetförslag ska utgöra motförslag.
Votering om vilket förslag som ska utgöra motförslag begärs och ska därefter verkställas.
Följande beslutsgång godkänns av kommunfullmäktige: ja-röst för bifall till att
Sverigedemokraternas budgetförslag ska utgöra motförslag och nej-röst för
att Socialdemokraterna m.fl. budgetförslag ska utgöra motförslag.
Med 16 ja-röster och 15 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att Sverigedemokraternas
budgetförslag ska utgöra motförslag till kommunstyrelsens budgetförslag.
Votering 2
Votering om vilket förslag som ska bifallas ska verkställas och följande beslutsgång godkänns
av kommunfullmäktige: ja-röst för bifall till kommunstyrelsens budgetförslag och nej-röst för
bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Med 11 ja-röster och 5 nej-röster (15 avstår) har kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens budgetförslag.
Beslutsunderlag
§127 KS Budget och mål 2023 med plan 2024-2026
§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)
Sverigedemokraternas budgetförslag 2023
Budgetförslag S C V MP 2023
Budget 2023-2026 tabell till S+V+MP+C
Information kopplad till VA-kollektivets investeringar och låneskuld
Kompletterande information kopplat till kommunstyrelsen budget för Sydnärkes utbildningsförbund
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget och mål 2023 med plan 2024-2026.
Reservationer
Per Eriksson (S), Inger Trodell Dahl (S), Ronny Larsson (S), Siv Ahlstrand (S). Johan Calais
(S), Tomas Vynge (S), Rolf Karlsson (S), Kurt Blomqvist (S), Bo Pettersson (S), Billy
Ludvigsson (C), Kjell Johansson (C), Peter Danielsson (C), Rune Karlsson (V), Annika
Finnström (V) och Margareta Widell (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Socialdemokraterna m.fl. budgetförslag.
Jonas Bygdén (SD), Lina Fogelqvist Särén (SD), Jan Gullstrand (SD), Maria Lilja (SD) och
Peter Schmidt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas
budgetförslag.
________
Expedieras till

Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista

Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2022-06-20

Voteringslista: §91
Ärende: Budget och mål 2023 med plan 2024-2026, 22KS53

Voteringslist(or)

Votering 1. Ja-röst för Sverigedemokraternas budgetförslag. Nej-röst för Socialdemokraterna m.fl.
budgetförslag.
Ledamot

Ja

Caroline Dieker (M), ledamot
René Francis (M), ledamot
Johanna Martin (M), ledamot
Linus Thomas (M), ledamot
Calill Ohlson (M), ordförande
Arne Kumm (M), ledamot
Veronica Wiberg (M), ledamot
Billy Ludvigsson (C), ledamot
Kjell Johansson (C), ledamot
Peter Danielsson (C), ledamot
Staffan Korsgren (L), ledamot
Erling Johansson (KD), vice ordförande
Per Eriksson (S), ledamot
Inger Trodell Dahl (S), 2:e vice ordförande
Ronny Larsson (S), ledamot
Siv Ahlstrand (S), ledamot
Johan Calais (S), ledamot
Tomas Vynge (S), ledamot
Rolf Karlsson (S), ledamot
Rune Karlsson (V), ledamot
Margareta Widell (MP), ledamot
Jonas Bygdén (SD), ledamot
Lina Fogelqvist Särén (SD), ledamot
Jan Gullstrand (SD), ledamot
Maria Lilja (SD), ledamot
Peter Schmidt (SD), ledamot
Ulla-Carin Grafström (LPo), ledamot
Andreas Hansson (M), ersättare
Kurt Blomqvist (S), ersättare
Bo Pettersson (S), ersättare
Annika Finnström (V), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

16

X
X
X
15

0

Votering 2. Ja-röst för kommunstyrelsens budgetförslag. Nej-röst för Sverigedemokraternas
budgetförslag.
Ledamot

Ja

Caroline Dieker (M), ledamot
René Francis (M), ledamot

X
X
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Nej

Avstår

Voteringslista

Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2022-06-20

Johanna Martin (M), ledamot
Linus Thomas (M), ledamot
Calill Ohlson (M), ordförande
Arne Kumm (M), ledamot
Veronica Wiberg (M), ledamot
Billy Ludvigsson (C), ledamot
Kjell Johansson (C), ledamot
Peter Danielsson (C), ledamot
Staffan Korsgren (L), ledamot
Erling Johansson (KD), vice ordförande
Per Eriksson (S), ledamot
Inger Trodell Dahl (S), 2:e vice ordförande
Ronny Larsson (S), ledamot
Siv Ahlstrand (S), ledamot
Johan Calais (S), ledamot
Tomas Vynge (S), ledamot
Rolf Karlsson (S), ledamot
Rune Karlsson (V), ledamot
Margareta Widell (MP), ledamot
Jonas Bygdén (SD), ledamot
Lina Fogelqvist Särén (SD), ledamot
Jan Gullstrand (SD), ledamot
Maria Lilja (SD), ledamot
Peter Schmidt (SD), ledamot
Ulla-Carin Grafström (LPo), ledamot
Andreas Hansson (M), ersättare
Kurt Blomqvist (S), ersättare
Bo Pettersson (S), ersättare
Annika Finnström (V), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11
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5

X
X
X
15

Protokoll
Kommunfullmäktige

§ 92 – Ajournering
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ajournerar sig i fem minuter.
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunfullmäktige

2022-06-20

§ 93 - 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.
Anna Ahnér (S) och Caroline Dieker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens förslag samt Jonas
Bygdéns (SD) förslag. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
§128 KS Skattesats 2023
§83 KSAU Skattesats 2023
Tjänsteskrivelse - Skattesats 2023

Beslut
Kommunfullmäktige lämnar skattesatsen oförändrad på 21,85 % för 2023.
Reservationer
Jonas Bygdén (SD), Lina Fogelqvist Särén (SD), Jan Gullstrand (SD), Maria Lilja (SD) och
Peter Schmidt (SD) reserverar sig mot beslutet.

________
Expedieras till

Ekonomiavdelningen
Förvaltningsrätten i Karlstad
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-20

§ 94 - 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.
Beslutsunderlag
§129 KS Revidering av reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen
§85 KSAU Revidering av reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse - 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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2022-06-20

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 antar 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

Kommunala författningssamlingen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och tekniknämnden
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-20

§ 95 - 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.
Yrkanden
Caroline Dieker (M) yrkar att bilagan Förteckning över årsarvoden och beräkning av belopp
kompletteras med mötesarvoden för samtliga bolag enligt beräkningsmodellen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Caroline Diekers (M) tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla detsamma.
Beslutsunderlag
§130 KS Revidering av arvoden och kostnadsersättningar för förtroendevalda
§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 beslutar att arvoden och kostnadsersättningar ska utgå enligt förslaget
med ovanstående tillägg.
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

Kommunala författningssamlingen
Partiföreträdare
Administrativa kontoret
Lönekontoret
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-20

§ 96 - Ekologiskt hållbarhetsprogram för Askersunds kommun 2022–
2025
(21KS59)

Ärendebeskrivning
I kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för 2022–25 finns, under rubriken
”Hållbarhet”, uppdraget att under 2021 ta fram ett miljö- och hållbarhetsprogram. Det
föreslagna dokumentet är kallat ”Ekologiskt hållbarhetsprogram för Askersunds kommun
2022–2025”. Syftet med programmet är att beskriva och tydliggöra de mål vi har med
hållbarhetsarbetet i Askersunds kommun.
Yrkanden
Anna Ahnér (S) och Caroline Dieker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
§99 KS Ekologiskt hållbarhetsprogram för Askersunds kommun 2022–2025
§55 KSAU Ekologiskt hållbarhetsprogram för Askersunds kommun 2022–2025
Tjänsteskrivelse - Ekologiskt hållbarhetsprogram 2022-2025
Ekologiskt hållbarhetsprogram 2022-2025
Sammanställning av remissvar för ekologiska hållbarhetsprogrammet
Remissyttrande avseende ekologiskt hållbarhetsprogram för Askersunds kommun 2022-2025
Remissyttrande avseende ekologiskt hållbarhetsprogram för Askersunds kommun 2022-2025
Remissyttrande avseende ekologiskt hållbarhetsprogram för Askersunds kommun 2022-2025

Beslut
Kommunfullmäktige antar ekologiskt hållbarhetsprogram för Askersunds kommun 2022–
2025.
________
Expedieras till

Utvecklingschef
Trafikstrateg
Samhällsbyggnad Sydnärke, miljöavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-20

§ 97 - 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
§131 KS Återrapportering av internkontroll 2021 för Askersunds kommun
§87 KSAU Återrapportering av internkontroll 2021 för Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Återrapportering av internkontroll 2021 för Askersunds kommun
Förvaltningschefernas rapporter 2021

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av intern kontroll 2021.
________
Expedieras till

Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-20

§ 98 - 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
§132 KS Uppföljning av kostpolitiskt program
§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 godkänner uppföljning av kostpolitiskt program för år 2021.
________
Expedieras till

Kultur- och tekniknämnden
Tekniska förvaltningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-20

§ 99 - Svar på motion om öppna vyer mot vattnet
(21KS133)

Ärendebeskrivning
Siv Ahlstrand (S) har inkommit med en motion som föreslår att vid all stadsplanering arbeta
för att behålla öppna vyer mot vattnet samt att uppdatera stadslivsmanifestet utifrån
motionens intentioner. Förslag till svar innebär att frågan om öppna vyer mot vattnet är viktig
för Askersund samt att stadslivsmanifestet bör uppdateras både utifrån motionärens förslag
men även utifrån förändrade förutsättningar för handeln som är en central del i
stadslivsmanifestet.
Yrkanden
Caroline Dieker (M) och Anna Ahnér (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
§100 KS Svar på motion om öppna vyer mot vattnet
§60 KSAU Motion om öppna vyer mot vattnet
Svar på motion om öppna vyer mot vattnet
Motion om öppna vyer mot vattnet

Beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att göra en omarbetning av
stadslivsmanifestet enligt motionens intentioner samt att programmet i övrigt justeras utifrån
dagens förutsättningar för handel m.m.
________
Expedieras till

Motionären
Kommunstyrelsen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-20

§ 100 - 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.
Siv Ahlstrand (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för komplettering med
kostnadsberäkning för att få kunskap om vad det skulle kosta att genomföra motionens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att tre förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens förslag, Jonas
Bygdéns (SD) förslag samt Siv Ahlstrands (S) yrkande om återremiss. För att avgöra om
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde ställer ordförande proposition på yrkandet om
återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla detsamma.
Beslutsunderlag
§133 KS Svar på motion om skor till vårdpersonal varje år
§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 återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med
kostnadsberäkning för att få kunskap om vad det skulle kosta att genomföra motionens
förslag.
________
Expedieras till

Motionärerna
Kommunstyrelsen
-Paragrafen är justeradJusterare signatur

Utdragsbestyrkande
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Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-06-20

§ 101 - 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 att ett utdrag ur belastningsregister ska krävas inför anställning av
samtlig personal inom socialförvaltningen.
Caroline Dieker (M) och Siv Ahlstrand (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens förslag samt Jonas
Bygdéns (SD) förslag. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
§134 KS Svar på motion om krav på utdrag ur belastningsregister för personal inom
socialförvaltningen
§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 anser motionen besvarad.
2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att vidare utreda frågan om krav på
utdrag ur belastningsregister för viss personal inom socialförvaltningen.
________
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till

Motionärerna
Socialnämnden
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102 - Medborgarförslag om utemiljön på Kristinagårdens förskola
(22KS78)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår förskolegården på
Kristinagården förses med ett tak med sittplatser under på lämplig plats på gården.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om utemiljön på Kristinagårdens förskola

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
________
Expedieras till

Kommunstyrelsen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103 - Medborgarförslag om "tittskåp" vid Lindbomossen
(22KS79)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett "tittskåp" sätts upp
runt Lindbomossen där till exempel barnen på kommunens förskolor kan visa upp vilka teman
de arbetar med.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om "tittskåp" vid Lindbomossen

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
beslut.
________
Expedieras till

Kommunstyrelsen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104 - Fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i socialnämnden
(22KS14)

Ärendebeskrivning
Det finns en vakant plats som ersättare i socialnämnden (KD). Som ny ersättare föreslås Lena
Östring (KD).
Beslutsunderlag
§77 KF Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i socialnämnden
Begäran om fyllnadsval avseende uppdrag som ersättare i socialnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige utser Lena Östring (KD) som ny ersättare i socialnämnden.
________
Expedieras till

Den valde
Lönekontoret
Socialnämnden
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 105 – Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde meddelas kommunfullmäktige och
läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Svar på medborgarförslag om införande av gratis mensskydd för alla elever
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana Läggesta till Askersund
SN § 76, 2022 - Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2022
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2022 (rapport per 31 mars)
Inbjudan till Valcafé 2022-08-23
Svar på medborgarförslag angående avstängning av Sundsbrogatan på helger
Svar på medborgarförslag angående förlängning av gångfartsområdet
Demokratin 100 år - tack för ett gott samarbete
Protokoll efter tillsyn hos Sydnärkes överförmyndarnämnd i Kumla kommun 2022-05-24
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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