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Kommunfullmäktige

2021-06-14

Kommunfullmäktige
Datum och tid

Plats

2021-06-14 18:00-20:40

Sjöängen och digitalt sammanträdesrum

Beslutande ledamöter
Caroline Dieker (M)
René Francis (M)
Johanna Martin (M) §§55-61, §§63-75
Linus Thomas (M)
Calill Ohlson (M) (ordförande) §§55-61, §§63-75
Arne Kumm (M)
Veronica Wiberg (M)
Per Johansson (M)
Billy Ludvigsson (C)
Kjell Johansson (C)
Peter Danielsson (C)
Staffan Korsgren (L)
Erling Johansson (KD) (vice ordförande) §§55-57,
§§59-75
Inger Trodell Dahl (S) (2:e vice ordförande) §§55-57,
§§59-75
Ronny Larsson (S) §§55-61, §§63-75
Johan Calais (S) §§55-59, §§61-75
Tomas Vynge (S) §§55-60, §§62-75
Solveig Samuelsson (S)
Rolf Karlsson (S) (Digital närvaro)
Marina Carlsson (S) (Digital närvaro)
Bjørn Næsje (V)
Margareta Widell (MP)
Jonas Bygdén (SD)
Lina Fogelqvist Särén (SD)
Jan Gullstrand (SD)
Maria Lilja (SD)
Peter Schmidt (SD)
Ulla-Carin Grafström (LPo)
AnnaMaj Björk (KD) (Digital närvaro) ersätter Anna
Lundbom Hermansson (KD)
Kurt Blomqvist (S) ersätter Per Eriksson (S)
Bo Pettersson (S) ersätter Siv Ahlstrand (S)
Ann-Louise Karlsson (S) ersätter Peter Thuresson
(S)
Annika Finnström (V) ersätter Rune Karlsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare
Sofia Härdvall Hansson (M)

Övriga
Marie Hillman (Kommundirektör)
Raéd Shaqdih (Förbundschef Samordningsförbundet Sydnärke (Digital närvaro)) §§55-58
Stina Moberg (Kommunsekreterare)

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokollet innehåller §§55-75
Ordförande

_________________________________________________________________
Calill Ohlson (M) §§55-61, 63-75
Erling Johansson (KD) §62

Justerare

_________________________________________________________________
Arne Kumm (M)
Solveig Samuelsson (S)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Stina Moberg

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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ASKERSUNDS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2021-06-16 till och med 2021-07-08.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunfullmäktige
2021-06-14
Rådhuset
________________________
Stina Moberg

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§55
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66
§67
§68
§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75

Justerare signatur

Val av protokolljusterare
Godkännande av dagordning
Interpellation gällande tågstopp i Åsbro och Mariedamm
Årsredovisning 2020 Sydnärkes samordningsförbund
Rapportering av granskning avseende kommunens kontroll av anställdas bisysslor
Årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår
Årsredovisning 2020 för Sydnärkes kommunalförbund
Årsredovisning 2020 för Sydnärkes utbildningsförbund
Budgetuppföljning per 2021-03-31
Budget och mål 2022 med plan 2023-2025
Skattesats 2022 för Askersunds kommun
Tilläggsäskande 2021 till barn- och utbildningsnämnden avseende investering i utrustning och
möbler till kommunens förskolor
Tilläggsäskande till investeringsbudget 2021 från Sydnärkes byggnämnd
Utredning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Revidering av Askersunds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter
Styrdokument för intern kontroll
Medborgarförslag angående avstängning av Sundsbrogatan på helger
Medborgarförslag om införande av gratis mensskydd för alla elever
Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
Nämndrapporter
Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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§ 55 – 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 16
juni klockan 16:00 på Rådhuset i Askersund.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Arne Kumm (M) och Solveig Samuelsson (S) med Staffan
Korsgren (L) och Rolf Karlsson (S) som ersättare att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56 – Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg:


Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57 - Interpellation gällande tågstopp i Åsbro och Mariedamm
(21KS83)

Ärendebeskrivning
Rune Karlsson (V) har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande
Caroline Dieker (M) gällande tågstopp i Åsbro och Mariedamm. Caroline Dieker (M)
besvarar interpellationen varpå Annika Finnström (V) yttrar sig.
Beslutsunderlag
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående tågstopp i Åsbro och Mariedamm
Svar på interpellation angående tågstopp i Åsbro och Mariedamm

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

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58 - Årsredovisning 2020 Sydnärkes samordningsförbund
(21KS65)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes samordningsförbund har inkommit med en årsredovisning för 2020. Årets resultat
är ett överskott på 124 tkr som flyttas över till 2021. Det egna kapitalet uppgår per 201231 till
1 248 tkr.
Jäv
Erling Johansson (KD) och Inger Trodell Dahl (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets
behandling eller beslut.
Yrkanden
Calill Ohlson (M) yrkar att punkt 2 ändras till följande lydelse: kommunfullmäktige beviljar
de av fullmäktige utsedda ledamöterna ansvarsfrihet.
Propositionsordning
Ordförande finner att ett förslag till beslut föreligger samt ett ändringsyrkande avseende punkt
2 i förslaget. Ordförande ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla detsamma.
Beslutsunderlag
§109 KS Årsredovisning 2020 Sydnärkes samordningsförbund
§66 KSAU Årsredovisning 2020 Sydnärkes samordningsförbund
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Sydnärke
Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Sydnärke
Sammanställning för de finansierade insatser under 2020 (bilaga 1)
Måluppfyllelse vad gäller indikatorer för finansiell samordning år 2020 (bilaga 2)
SUS-statistik Sydnärke 2020 (bilaga 3)
Tjänsteskrivelse Samordningsförundet Sydnärke - Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet
Sydnärke (bilaga 4)
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Sydnärke 2020

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes samordningsförbund 2020,
2. Kommunfullmäktige beviljar de av fullmäktige utsedda ledamöterna ansvarsfrihet.
________
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 8 of 33

Protokoll
Kommunfullmäktige

Expedieras till

Sydnärkes samordningsförbund
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59 - Rapportering av granskning avseende kommunens kontroll av
anställdas bisysslor
(21KS21)

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har gjort en granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor.
Revisionsrapporten har ställts till, och behandlats av, kommunstyrelsen, som nu rapporterar
vilka åtgärder som har gjorts och som planeras att göras med anledning av det som framförts i
granskningsrapporten.
I enlighet med kommunens riktlinjer för hantering av revisionens granskningsrapporter har
nämndernas svar rapporterats till kommunstyrelsen, som i sin tur ska rapportera till
kommunfullmäktige hur granskningsrapporten har behandlats i nämnderna.
Beslutsunderlag
§128 KS Rapportering av granskning avseende kommunens kontroll av anställdas bisysslor
§83 KSAU Rapportering av granskning avseende kommunens kontroll av anställdas bisysslor
Tjänsteskrivelse - Rapportering av granskning avseende kommunens kontroll av anställdas bisysslor
Missiv - Granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor
Revisionsrapport avseende granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor
Kommunstyrelsens svar på revisionens granskning av kommunens kontroll av anställdas bisysslor

Beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av återrapportering av revisionens granskning avseende
kommunens kontroll av anställdas bisysslor.
________
Expedieras till

Revisionen
Kommunstyrelsen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60 - Årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår
(21KS57)

Ärendebeskrivning
Nerikes Brandkår har inkommit med en årsredovisning för 2020. Årets resultat är ett
överskott på 2 427 tkr, vilket är 2 092 tkr bättre än budget. Överskottet beror bland annat på
lägre hyreskostnader och att förbundet hyrt ut delar av personalen till den nya
ledningssamverkan inom Räddningsregion Bergslagen (RRB).
Jäv
Johan Calais (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling eller beslut.
Beslutsunderlag
§106 KS Årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår
§63 KSAU Årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2020 för Nerikes Brandkår
Missiv - Årsredovisning Nerikes Brandkår 2020
Nerikes Brandkår § 10, 2021 - Bokslut 2020-12-31
Årsredovisning 2020 Nerikes Brandkår
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 Nerikes Brandkår

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Nerikes Brandkår 2020,
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Nerikes Brandkår ansvarsfrihet.
________
Expedieras till

Nerikes brandkår
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61 - Årsredovisning 2020 för Sydnärkes kommunalförbund
(21KS60)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes Kommunalförbund har inkommit med en årsredovisning för 2020. Då
verksamheten är taxefinansierad ska förbundet redovisa ett resultat lika med 0. För att kunna
göra det har 2 815 tkr i underskott hämtats från resultatutjämningsfond. Resultatet mot budget
var ett överskott på 233 tkr. Detta saldo innehåller bland annat ett överskott på intäktssidan
med 3 167 tkr och ett underskott på kostnader med 3 754 tkr. Utfallet för Askersunds
kommuns renhållningskollektiv var ett underskott på 728 tkr vilket var ca 338 tkr bättre än
budget.
Jäv
Tomas Vynge (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling eller beslut.
Beslutsunderlag
§107 KS Årsredovisning 2020 för Sydnärkes kommunalförbund
§64 KSAU Årsredovisning 2020 för Sydnärkes kommunalförbund
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2020 för Sydnärkes kommunalförbund
Årsredovisning 2020 för Sydnärkes kommunalförbund
Granskning av årsredovisning 2020 Sydnärkes kommunalförbund
Revisorernas redogörelse för 2020 Sydnärkes kommunalförbund
Revisionsberättelse för år 2020 Sydnärkes kommunalförbund

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund 2020,
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Sydnärkes kommunalförbund ansvarsfrihet.
________
Expedieras till

Sydnärkes kommunalförbund
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62 - Årsredovisning 2020 för Sydnärkes utbildningsförbund
(21KS61)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes utbildningsförbund har inkommit med en årsredovisning för 2020. Resultatet för
året uppgick till -7 385 tkr vilket också är avvikelsen mot budget då förbundet budgeterat med
ett nollresultat för 2020.
Jäv
Calill Ohlson (M), Johanna Martin (M) och Ronny Larsson (S) anmäler jäv och deltar ej i
ärendets behandling eller beslut. På grund av jäv leder kommunfullmäktiges vice ordförande
sammanträdet under behandling av ärendet.
Beslutsunderlag
§108 KS Årsredovisning 2020 för Sydnärkes utbildningsförbund
§65 KSAU Årsredovisning 2020 för Sydnärkes utbildningsförbund
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2020 för Sydnärkes utbildningsförbund
Tjänsteanteckning - Utlåtande över SUF:s ekonomi
Tjänsteskrivelse SUF - Årsredovisning 2020
SUF § 35, 2021 - Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2020 Sydnärkes utbildningsförbund
Granskning av årsredovisning 2020 Sydnärkes utbildningsförbund
Revisionsberättelse för år 2020 Sydnärkes utbildningsförbund

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes utbildningsförbund för
2020,
2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Sydnärkes utbildningsförbund ansvarsfrihet.
________
Expedieras till

Sydnärkes utbildningsförbund
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63 - Budgetuppföljning per 2021-03-31
(21KS64)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en kvartalsrapport och prognos för helåret
baserad på utfallet per 2021-03-31 och baserad på nämndernas budgetuppföljningar per 31
mars. Prognosen redovisar ett resultat på 12,2 mkr, vilket är 1,9 mkr sämre än det budgeterade
resultatet på 14,1 mkr.
Yrkanden
Anna Ahnér (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att kommunfullmäktige ska få
ta del av socialnämndens återrapportering till kommunstyrelsen avseende kostnadsökningen
inom hemtjänsten samt vilka åtgärder som vidtas för att minska underskottet.
Propositionsordning
Ordförande finner att ett förslag till beslut föreligger samt ett tilläggsyrkande. Ordförande
ställer proposition på Anna Ahnérs (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutat att bifalla detsamma.
Beslutsunderlag
§111 KS Budgetuppföljning per 2021-03-31
§68 KSAU Budgetuppföljning per 2021-03-31
Tjänsteskrivelse - Budgetuppföljning Askersunds kommun per 2021-03-31
Kvartalsrapport per 2021-03-31

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad kvartalsrapport per 31 mars 2021,
2. Kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som prognosticerar med underskott att vidta
åtgärder,
3. Kommunfullmäktige ska få ta del av socialnämndens återrapportering till kommunstyrelsen
avseende kostnadsökningen inom hemtjänsten samt vilka åtgärder som vidtas för att minska
underskottet.
________
Expedieras till

Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64 - Budget och mål 2022 med plan 2023-2025
(21KS42)

Ärendebeskrivning
En budget med plan har arbetats fram avseende driftbudget för åren 2022-2025 och
investeringsbudget för åren 2022-2026. 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.
Allt arbete som bedrivs med 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, ska nämnderna
besluta om egna mål som är relevanta för verksamheten. Nämnderna skall även i sina
verksamhetsplaner hantera och beakta de av kommunfullmäktige beslutade politiska program
som är relevanta för den egna verksamheten.
Nämnderna ska vara aktiva i budgetarbetet. Nämnderna ska i delårsbokslut och årsbokslut
utöver ekonomisk redovisning, redovisa verksamhetsmål och måluppfyllelse.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2021-06-01, § 131, att föreslå
kommunfullmäktige godkänna förslag till budget och mål 2022 med plan 2023-2025 (bilaga
1), delegera till ekonomichefen att fördela budget för kapitaltjänstkostnader 2022, delegera till
ekonomichefen att fördela budget för kommuninterna transaktioner 2022, delegera till
ekonomichefen att fördela hyresbudget 2022 efter blockhyresavtal och förvaltningsavtal med
Askersundsbostäder AB, delegera till ekonomichefen att fördela budget för lönerevision 2022
samt delegera till kommunstyrelsen att disponera anslaget för oförutsedda händelser 2022.
Yrkanden
Caroline Dieker (M), Johanna Martin (M), Staffan Korsgren (L) och Lina Fogelqvist Särén
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens budgetförslag.
Anna Ahnér (S), Billy Ludvigsson (C), Margareta Widell (MP), Johan Calais (S), Annika
Finnström (V), Rolf Karlsson (S), Ronny Larsson (S) och Kurt Blomqvist (S) yrkar bifall till
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens budgetförslag och
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutat att
bifalla kommunstyrelsens budgetförslag.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Votering
Votering begärs och ska verkställas. Följande beslutsgång godkänns av kommunfullmäktige:
ja-röst för bifall till kommunstyrelsens budgetförslag och nej-röst för bifall till
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiets budgetförslag. Med 17 jaröster och 16 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens
budgetförslag.
Beslutsunderlag
§131 KS Budget och mål 2022 med plan 2023-2025
§86 KSAU Budget och mål 2022 med plan 2023-2025
Tjänsteskrivelse - Budget 2022 med plan 2023-2025
Budget och mål 2022 med plan 2023-2025 Askersunds kommun (bilaga 1)
Oppositionens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2025 (bilaga 2)
Ekonomisk kalkyl för budget 2022-2025 (oppositionens förslag)

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget och mål 2022 med plan 2023-2025,
2. Kommunfullmäktige delegerar till ekonomichefen att fördela budget för
kapitaltjänstkostnader 2022,
3. Kommunfullmäktige delegerar till ekonomichefen att fördela budget för kommuninterna
transaktioner 2022,
4. Kommunfullmäktige delegerar till ekonomichefen att fördela hyresbudget 2022 efter
blockhyresavtal och förvaltningsavtal med Askersundsbostäder AB,
5. Kommunfullmäktige delegerar till ekonomichefen att fördela budget för lönerevision 2022,
6. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att disponera anslaget för oförutsedda
händelser 2022.
Reservationer
Billy Ludvigsson (C), Kjell Johansson (C), Peter Danielsson (C), Kurt Blomqvist (S), Inger
Trodell Dahl (S), Ronny Larsson (S), Bo Pettersson (S), Johan Calais (S), Tomas Vynge (S),
Solveig Samuelsson (S), Rolf Karlsson (S), Marina Carlsson (S), Ann-Louise Karlsson (S),
Annika Finnström (V), Björn Naesje (V) och Margareta Widell (MP) reserverar sig mot
beslutet.
________
Expedieras till

Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista

Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2021-06-14

Voteringslista: §64
Ärende: Budget och mål 2022 med plan 2023-2025, 21KS42

Voteringslist(or)

Votering § 64. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens budgetförslag och nej-röst för bifall till
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiets 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
Per Johansson (M), ledamot
Billy Ludvigsson (C), ledamot
Kjell Johansson (C), ledamot
Peter Danielsson (C), ledamot
Staffan Korsgren (L), ledamot
Erling Johansson (KD), vice ordförande
Inger Trodell Dahl (S), 2:e vice ordförande
Ronny Larsson (S), ledamot
Johan Calais (S), ledamot
Tomas Vynge (S), ledamot
Solveig Samuelsson (S), ledamot
Rolf Karlsson (S), ledamot
Marina Carlsson (S), ledamot
Bjørn Næsje (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
AnnaMaj Björk (KD), ersättare
Kurt Blomqvist (S), ersättare
Bo Pettersson (S), ersättare
Ann-Louise Karlsson (S), ersättare
Annika Finnström (V), ersättare
Resultat

X
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
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§ 65 - Skattesats 2022 för Askersunds kommun
(21KS70)

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen fastställa skattesatsen för det kommande
budgetåret, i samband med budgetbeslutet dock senast i oktober månad. 2021 har Askersunds
kommun haft en skattesats på 21,95 % vilket var samma nivå som året innan. Senaste höjning
med 60 öre är från 2014.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2021-06-01, § 132, att
föreslå kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för år 2022 till 21,85%.
Yrkanden
Anna Ahnér (S), Margareta Widell (MP), Rolf Karlsson (S), Billy Ludvigsson (C), Johan
Calais (S) och Annika Finnström (V) yrkar att skattesatsen ska vara oförändrad för år 2022
(21,95%).
Ulla-Carin Grafström (LPo), Jonas Bygdén (SD) och Caroline Dieker (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens förslag och Anna
Ahnér (S) m.fl. förslag. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Votering
Votering begärs och ska verkställas. Följande beslutsgång godkänns av kommunfullmäktige:
ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Anna Ahnér (S) m.fl.
förslag. Med 17 ja-röster och 16 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
§132 KS Skattesats 2022 för Askersunds kommun
§87 KSAU Skattesats 2022 för Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Skattesats 2022 för Askersunds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2022 till 21,85 %.
Reservationer
Billy Ludvigsson (C), Kjell Johansson (C), Peter Danielsson (C), Kurt Blomqvist (S), Inger
Trodell Dahl (S), Ronny Larsson (S), Bo Pettersson (S), Johan Calais (S), Tomas Vynge (S),
Solveig Samuelsson (S), Rolf Karlsson (S), Marina Carlsson (S), Ann-Louise Karlsson (S),
Annika Finnström (V), Björn Naesje (V) och Margareta Widell (MP) reserverar sig mot
beslutet.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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________
Expedieras till

Förvaltningsrätten i Karlstad
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista

Kommunfullmäktige

Mötesdatum

2021-06-14

Voteringslista: §65
Ärende: Skattesats 2022 för Askersunds kommun, 21KS70

Voteringslist(or)

Votering § 65. Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag och nej-röst för bifall till Anna Ahnér (S)
m.fl. förslag.
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
Per Johansson (M), ledamot
Billy Ludvigsson (C), ledamot
Kjell Johansson (C), ledamot
Peter Danielsson (C), ledamot
Staffan Korsgren (L), ledamot
Erling Johansson (KD), vice ordförande
Inger Trodell Dahl (S), 2:e vice ordförande
Ronny Larsson (S), ledamot
Johan Calais (S), ledamot
Tomas Vynge (S), ledamot
Solveig Samuelsson (S), ledamot
Rolf Karlsson (S), ledamot
Marina Carlsson (S), ledamot
Bjørn Næsje (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
AnnaMaj Björk (KD), ersättare
Kurt Blomqvist (S), ersättare
Bo Pettersson (S), ersättare
Ann-Louise Karlsson (S), ersättare
Annika Finnström (V), ersättare
Resultat

X
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
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§ 66 - Tilläggsäskande 2021 till barn- och utbildningsnämnden
avseende investering i utrustning och möbler till kommunens
förskolor
(21KS73)

Ärendebeskrivning
I och med beslut om skolorganisationen där eleverna på Snavlunda skola kommer att
permanent undervisas på Rönneshytta skola frigörs utrymme i skolans del i Snavlunda. Detta
utrymme kommer att användas av förskolan och kräver då inredning. Utgiften för att inreda
förskoleavdelningen uppskattas till 180 tkr. Skoldelen i Rönneshytta skola som tidigare rymde
förskolans äldre barn ska till fullo att användas av skolelever och kräver då inredning.
Även här uppskattas en utgift för inredning till 180 tkr. Därtill behöver förskolans ledning
samlade kontorsutrymmen, vilket idag inte finns. Förskolans ledning kommer att rymmas i
Kristinagårdens lokaler och utgiften för 3 kontor beräknas totalt till 65 tkr.
Beslutsunderlag
§133 KS Tilläggsäskande 2021 till barn- och utbildningsnämnden avseende investering i utrustning
och möbler till kommunens förskolor
§88 KSAU Tilläggsäskande 2021 till barn- och utbildningsnämnden avseende investering i utrustning
och möbler till kommunens förskolor
Tjänsteskrivelse - Tilläggsäskande från BOU avseende investeringar i utrustning och möbler till
kommunens förskolor
BoU § 40, 2021 - Tilläggsäskande avseende budget 2021 för investering av utrustning och möbler till
kommunens förskolor

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att investeringsanslaget för reinvesteringar barn- och
utbildningsnämnden utökas med 425 tkr 2021 avseende investering i utrustning och möbler
till kommunens förskolor.
________
Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67 - Tilläggsäskande till investeringsbudget 2021 från Sydnärkes
byggnämnd
(21KS79)

Ärendebeskrivning
Det finns ett stort behov av att uppgradera verksamhetssystemet för bygglov. Planen var att
finansiera och genomföra en ”normal” uppgradering under 2021. Det visade sig att det krävs
så stora förändringar av systemet att det är att betrakta som en investering. Eftersom åtgärden
inte tagits upp i ordinarie process för investeringar 2021 behöver därför nämnden äska
investeringsmedel från kommunfullmäktige i Askersunds kommun.
Yrkanden
Anna Ahnér (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
§134 KS Tilläggsäskande till investeringsbudget 2021 från Sydnärkes byggnämnd
§89 KSAU Tilläggsäskande till investeringsbudget 2021 från Sydnärkes byggnämnd
Tjänsteskrivelse - Tilläggsäskande till investeringsbudget 2021 från Sydnärkes byggnämnd
SBN § 63, 2021 - Investeringsäskande 2021 - Uppgradering av verksamhetssystemet för bygglov samt
utökning av systemet med syfte att automatisera och digitalisera delar av ärendehanteringen
Tjänsteskrivelse SBN - Investeringsäskande 2021
Projektbeskrivning investeringsbudget 2021 Samhällsbyggnad Sydnärke - Uppgradering av
verksamhetssystemet för bygglov

Beslut
Kommunfullmäktige utökar reinvesteringar för Sydnärkes byggnämnd i investeringsbudgeten
2021 med 241 tkr för uppgradering av verksamhetssystem.
________
Expedieras till

Sydnärkes byggnämnd
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68 - Utredning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
(20KS104)

Ärendebeskrivning
Personalchefen gjorde en skrivning till kommunstyrelsen i oktober 2020 med ett förslag att
utreda ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Kommunstyrelsen uppdrog åt
kommundirektören att utreda frågan och återkomma med föreslag på var ansvaret för KAA
bör ligga i Askersunds kommun. Personalchefen fick i uppdrag av kommundirektören att
utreda ansvarsfrågan. Personalchefen har fört en konstruktiv dialog med förvaltningschefen
för barn- och utbildningsförvaltningen om deras möjlighet att överta ansvaret för KAA.
I dag ligger ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) under
kommunledningsförvaltningen. Det administreras av arbetsmarknadsenheten som är
underställd personalavdelningen. Huvuduppdraget för arbetsmarknadsenheten är att
sysselsätta arbetslösa i åldern 18-64 år inom praktiska verksamheter. Att ansvara för
ungdomar som inte fullföljer sina studier ligger långt från arbetsmarknadsenhetens uppdrag.
Därför anser kommunledningsförvaltningen att ansvarsfrågan för KAA hör hemma inom
barn- och utbildningsförvaltningen. Frågan har tidigare påtalats av både PWC, vid en
internrevision 2017, och av skolinspektionens revision 2018.
Förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan och barn- och
utbildningsnämnden har beslutat att de övertar ansvaret för KAA från den 1 januari 2022
under förutsättning att nämnden beviljas 0,5 årsarbetare för att utföra tjänsten.
Yrkanden
Ronny Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
§130 KS Utredning gällande ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
§85 KSAU Utredning gällande ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Tjänsteskrivelse - Utredning gällande det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
BoU § 28, 2021 - Förslag på svar till utredning gällande ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA)
§220 KS Utredning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Utredning gällande kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Beslut
Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret från
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden från den 1 januari 2022.
________
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden
Skolchef
Kommundirektör
Personalchef
Chef arbetsmarknadsenheten
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69 - Revidering av Askersunds kommuns allmänna lokala
ordningsföreskrifter
(21KS74)

Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat problem med alkoholdrickande och nedskräpning vid Preem
bensinstation samt på Smidesvägen med tillhörande områden, vilket även inneburit att
områdena upplevts som stökiga. Problemen bekräftas även av brottsförebyggande rådet
(BRÅ) och privata fastighetsägare i området. Förvaltningen ser en möjlighet att försöka
minska problemen genom en utökning av alkoholförbudet i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna till att omfatta även detta områden.
Yrkanden
Calill Ohlson (M) yrkar att parkeringen vid Parkgatan (AKLA) omfattas av alkoholförbudet,
jämte de övriga områden i kommunstyrelsens förslag.
Anna Ahnér (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till Calill Ohlsons (M)
tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande finner att ett förslag till beslut föreligger samt ett tilläggsyrkande. Ordförande
ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla
detsamma.
Beslutsunderlag
§129 KS Revidering av Askersunds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter
§84 KSAU Revidering av Askersunds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter
Tjänsteskrivelse - Revidering av Askersunds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter
Förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Askersunds kommun
Yttrande avseende förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Askersunds kommun
Komplettering avseende revidering av Askersunds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter
Kartbilaga Parkgatan

Beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Askersunds kommun med tillägg att även parkeringen vid Parkgatan (AKLA) omfattas av
alkoholförbud,
2. Föreskrifterna ska tillämpas fr.o.m. 1 juli 2021.
________
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till

Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Kommunala författningssamlingen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70 - Styrdokument för intern kontroll
(21KS69)

Ärendebeskrivning
Det nu gällande reglementet för intern kontroll i Askersunds kommun är gammalt och senast
reviderat år 2013. Då behovet är stort för att förbättra internkontrollen i kommunen har en ny
policy och riktlinjer med tillämpningsanvisningar tagits fram.
Beslutsunderlag
§136 KS Styrdokument för intern kontroll
§91 KSAU Styrdokument för intern kontroll
Tjänsteskrivelse - Nya styrdokument för intern kontroll
Policy för intern kontroll
Riktlinje för intern kontroll

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner policy för intern kontroll,
2. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för intern kontroll (reviderat 2013-07-19).
________
Expedieras till

Samtliga nämnder
Samtliga förvaltingschefer
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71 - Medborgarförslag angående avstängning av Sundsbrogatan på
helger
(21KS81)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Sundsbrogatan stängs av
på helger.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag angående avstängning av Sundsbrogatan på helger

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

Kommunstyrelsen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72 - Medborgarförslag om införande av gratis mensskydd för alla
elever
(21KS87)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att gratis mensskydd införs
för alla elever.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om införande av gratis mensskydd för alla elever

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

Kommunstyreslen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73 - Entledigande och fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden
(21KS33)

Ärendebeskrivning
Peter Thuresson (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden. Som ny ledamot föreslås Fredrik Strid (S).
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande avseende uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Peter Thuresson (S) från uppdraget som ledamot i barnoch utbildningsnämnden,
2. Kommunfullmäktige utser Fredrik Strid (S) som ny ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
________
Expedieras till

Den entledigade
Den valde
Lönekontoret
Barn- och utbildningsnämnden
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74 – Nämndrapporter
Ärendebeskrivning
Ordförande och/eller vice ordförande i kommunens nämnder erbjuds vid varje
fullmäktigesammanträde att avge en muntlig rapport gällande nämndens situation och
verksamhet såväl ekonomiskt som allmänt.
Ordförande i kultur- och tekniknämnden, Staffan Korsgren (L), informerar om flytt av statyn i
hamnen, personal- och organisationsförändringar inom tekniska förvaltningen samt
färdigställda båtplatser längs bron till Borgmästarholmen.
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75 – Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden sedan föregående sammanträde meddelas kommunfullmäktige och
läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
KF Örebro kommun § 130, 2021 - Årsredovisning Nerikes brandkår 2020
KF Hallsbergs kommun § 33, 2021 - Årsredovisning 2020 för Nerikes brandkår
KF Hallsbergs kommun § 34, 2021 - Årsredovisning 2020 Sydnärkes utbildningsförbund
KF Hallsbergs kommun § 31, 2021 - Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
SN § 50, 2021 - Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2021
Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2021 (rapport per 31 mars)
Svar på medborgarförslag om att namnge gata efter Sten Bolling
Svar på medborgarförslag avseende discgolf
KF Ljusnarsbergs kommun § 23, 2021 - Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2020, Nerikes
Brandkår
Svar på medborgarförslag angående införande av bygdevägar
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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