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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 2021-06-04 till och med 2021-06-28.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunstyrelsen
2021-06-01
Rådhuset
________________________
Stina Moberg

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-06-01

Ärendelista
§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
Politisk organisation i Askersunds kommun - utredning
Detaljplan för fastighet Stora Forsa 1:99
Rapportering av granskning avseende kommunens kontroll av anställdas bisysslor
Revidering av Askersunds kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter
Utredning gällande ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
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
Begäran om ägartillskott 2021 från Sydnärkes utbildningsförbund samt omprövning av beslut
avseende fördelning av statsbidrag
Styrdokument för intern kontroll
Återrapportering av intern kontroll 2020 för Askersunds kommun
Budgetuppföljning per 2021-05-31
Svar på grundläggande granskning 2020
Svar på medborgarförslag angående införande av bygdevägar i Askersunds kommun
Anmälan av ordförandebeslut avseende direktiv till stämmoombud 2021
Anmälan av delegationsbeslut
Protokoll från gemensamma nämnder och kommunalförbund
Meddelanden
Kurser och konferenser 2021
Redovisning av pågående ärenden
Kommundirektören informerar

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-06-01

§ 124 – 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

§ 125 – Godkännande av dagordning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner föreliggande dagordning med följande ändring:


Detaljplan för fastighet Harge 16:8 (Bastedalen) utgår

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 5 of 30

2021-06-01
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Kommunstyrelsen

2021-06-01

§ 126 - Politisk organisation i Askersunds kommun - utredning
(21KS77)

Ärendebeskrivning
Partierna i Askersunds kommun diskuterade vid en partiöverläggning 2020-09-15 ett antal
förslag på politisk organisation från och med nästa mandatperiod. Caroline Dieker (M) och
Anna Ahnér (S) tog fram en promemoria med utredningsdirektiv. När kommunstyrelsen
behandlade ärendet om utredningsuppdrag inför budgetprocessen 2022-2025 överlämnades
formellt uppdraget till kommundirektören, 2021-02-02, § 39.
Beslutsunderlag
§78 KSAU Nämndorganisation i Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Politisk organisation i Askersunds kommun - utredning
Svar utredning nämndorganisation

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner utredningen om politisk organisation i Askersunds kommun.
________
Expedieras till

Kommundirektör
Administrativ chef
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-06-01

§ 127 - Detaljplan för fastighet Stora Forsa 1:99
(21KS78)

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren till Stora Forsa 1:99 inkom med ansökan om planbesked för att minska
andelen prickad mark inom sin fastighet. Samhällsbyggnad Sydnärke har gjort en utredning
om förutsättningarna och kommit fram till att ändring av gällande detaljplan som minskar
andelen prickad mark är lämplig.
Beslutsunderlag
§80 KSAU Detaljplan för fastighet Stora Forsa 1:99
Tjänsteskrivelse - Ansökan om planbesked för fastighet Stora Forsa 1:99
PM - Ansökan om planbesked för fastighet Stora Forsa 1:99
Ansökan om planbesked för fastighet Stora Forsa 1:99

Beslut
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för fastighet Stora Forsa 1:99.
________
Expedieras till

Samhällsbyggnad Sydnärke
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2021-06-01

§ 128 - 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
§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
1. Kommunstyrelsen överlämnar svar på revisionsgranskning avseende kommunens kontroll
av anställdas bisysslor till kommunfullmäktige som återrapportering av revisionens
granskning,
2. Kommunfullmäktige föreslås ha tagit del av återrapportering av revisionens granskning
avseende kommunens kontroll av anställdas bisysslor.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-06-01

§ 129 - 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.
Beslutsunderlag
§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

Beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till reviderade allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Askersunds kommun,
2. Föreskrifterna ska tillämpas fr.o.m. 1 juli 2021.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-06-01

§ 130 - Utredning gällande ansvar för 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.
Beslutsunderlag
§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 föreslås flytta ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret från
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden från den 1 januari 2022.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justeradJusterare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-06-01

§ 131 - 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2021-05-17, § 86, 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
Anna Ahnér (S), Billy Ludvigsson (C) och Annika Finnström (V) yrkar bifall till
oppositionens förslag till budget 2022 och flerårsplan 2023-2025 (bilaga 2).
Jonas Bygdén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; Anna Ahnér (S) m.fl. förslag samt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ordförande ställer proposition på förslagen och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2021-06-01

Beslutsunderlag
§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
Kommunfullmäktige föreslås
1. godkänna förslag till budget och mål 2022 med plan 2023-2025,
2. delegera till ekonomichefen att fördela budget för kapitaltjänstkostnader 2022,
3. delegera till ekonomichefen att fördela budget för kommuninterna transaktioner 2022,
4. delegera till ekonomichefen att fördela hyresbudget 2022 efter blockhyresavtal och
förvaltningsavtal med Askersundsbostäder AB,
5. delegera till ekonomichefen att fördela budget för lönerevision 2022,
6. delegera till kommunstyrelsen att disponera anslaget för oförutsedda händelser 2022.
Reservationer
Anna Ahnér (S), Ronny Larsson (S), Tomas Olsson (S), Billy Ludvigsson (C) och Annika
Finnström (V) reserverar sig mot beslutet.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2021-06-01

§ 132 - 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2021-05-17, § 87, att
föreslå kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för år 2022 till 21,85%.
Yrkanden
Anna Ahnér (S), Billy Ludvigsson (C) och Annika Finnström (V) yrkar att skattesatsen ska
vara oförändrad för år 2022.
Jonas Bygdén (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; Anna Ahnér (S) m.fl. förslag samt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Ordförande ställer proposition på förslagen och
finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Beslutsunderlag
§87 KSAU Skattesats 2022 för Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Skattesats 2022 för Askersunds kommun

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa skattesatsen för 2022 till 21,85 %.
Reservationer
Anna Ahnér (S), Ronny Larsson (S), Tomas Olsson (S), Billy Ludvigsson (C) och Annika
Finnström (V) reserverar sig mot beslutet.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-06-01

§ 133 - 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
§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 föreslås godkänna att investeringsanslaget för reinvesteringar barn- och
utbildningsnämnden utökas med 425 tkr 2021 avseende investering i utrustning och möbler
till kommunens förskolor.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2021-06-01

§ 134 - 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.
Beslutsunderlag
§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 föreslås utöka reinvesteringar för Sydnärkes byggnämnd i
investeringsbudgeten 2021 med 241 tkr för uppgradering av verksamhetssystem.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2021-06-01

§ 135 - Begäran om ägartillskott 2021 från Sydnärkes
utbildningsförbund samt omprövning av beslut avseende fördelning
av statsbidrag
(21KS80)

Ärendebeskrivning
Sydnärkes utbildningsförbund har inkommit med en framställan om ägartillskott på totalt 10
mkr 2021. Förbundet betonar bland annat de effekter som pandemin har fört med sig i form av
ökade kostnader för vuxenutbildning samt den utbildningsskuld som distansundervisningen
medför för gymnasieskolan. Andra behov som lyfts fram är exempelvis ökade kostnader till
följd av att fler elever saknar gymnasiebehörighet och högre interkommunala kostnader.
Som exempel på ökade kostnader för vuxenutbildningen så bedömer utbildningsförbundet att
köp av extern vuxenutbildning för årets första tre månader nära på är lika mycket som för hela
2020. Förbundet informerar även att de ser en kraftig ökning av anmälda till höstens
vuxenutbildningar.
Den 8 december 2020 beslutade kommunstyrelsen (§290) att inte tillmötesgå en framställan
från utbildningsförbundet om att få ta del av de statsbidrag som kommunerna tilldelats från
staten med anledning av de effekter som den pågående pandemin för med sig. Bland
statsbidragen fanns även den så kallade "skolmiljarden" där Askersunds kommun tilldelats ca
970 tkr som också kan användas till att mildra pandemins effekter inom gymnasieskolan och
vuxenutbildningen. I samråd mellan medlemskommunerna föreslås att utbildningsförbundet
tilldelas totalt 1,3 mkr från "skolmiljarden" samt ytterligare 5,2 mkr för att stärka den
ekonomiska situationen för Sydnärkes utbildningsförbund 2021.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen tillskjuter 1 682 tkr till
utbildningsförbundet 2021 med anledning av begäran om ägartillskott, omprövar beslut
20KS181 avseende fördelning av statsbidrag 2021 och tillskjuter 398 tkr till
utbildningsförbundet 2021, beslutar att 1 880 tkr finansieras från anslaget för oförutsedda
händelser 2021 samt beslutar att 200 tkr ska finansieras från statsbidraget 2021
"skolmiljarden".
Yrkanden
Jonas Bygdén (SD) yrkar avslag till förslaget till beslut.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; kommunstyrelsens ordförandes förslag
samt Jonas Bygdéns (SD) avslagsyrkande. Ordförande ställer proposition på förslagen och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens ordförandes förslag.
Beslutsunderlag
§90 KSAU Begäran om ägartillskott 2021 från Sydnärkes utbildningsförbund samt omprövning av
beslut avseende fördelning av statsbidrag

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2021-06-01

Tjänsteskrivelse - Begäran om ägartillskott 2021 från Sydnärkes utbildningsförbund samt omprövning
av beslut avseende fördelning av statsbidrag
Förslag till beslut avseende begäran om ägartillskott 2021 från Sydnärkes utbildningsförbund
Framställan om ägartillskott 2021

Beslut
Kommunstyrelsen
1. tillskjuter 1 682 tkr till utbildningsförbundet 2021 med anledning av begäran om
ägartillskott,
2. omprövar beslut 20KS181 avseende fördelning av statsbidrag 2021 och tillskjuter 398 tkr
till utbildningsförbundet 2021,
3. beslutar att 1 880 tkr finansieras från anslaget för oförutsedda händelser 2021,
4. beslutar att 200 tkr ska finansieras från statsbidraget 2021 "skolmiljarden".
________
Expedieras till

Sydnärkes utbildningsförbund
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01

§ 136 - 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
§91 KSAU Styrdokument för intern kontroll
Tjänsteskrivelse - Nya styrdokument för intern kontroll
Riktlinje för intern kontroll
Policy för intern kontroll

Beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna policy för intern kontroll,
2. Kommunfullmäktige föreslås upphäva reglemente för intern kontroll (reviderat 2013-0719),
3. Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer för intern kontroll.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01

§ 137 - Återrapportering av intern kontroll 2020 för Askersunds
kommun
(21KS39)

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll skall varje nämnd årligen rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
§92 KSAU Återrapportering av intern kontroll 2020 för Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Återrapportering av intern kontroll 2020 för Askersunds kommun
Uppföljning internkontroll 2020 Sydnärkes byggnämnd
Internkontroll 2020 Sydnärkes byggnämnd - Kontrollrapport ekonomi och inköp
Internkontroll 2020 Sydnärkes byggnämnd - Kontrollrapport verkställighet
Uppföljning av internkontroll 2020 socialnämnden
Rapporter internkontroll 2020 för kommunstyrelsen
Internkontroll - Förvaltningschefens rapport 2020 kultur- och tekniknämnden
Uppföljning av internkontroll 2020 barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av intern kontroll 2020.
________
Expedieras till

Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01

§ 138 - Budgetuppföljning per 2021-05-31
(21KS64)

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport och prognos för
helåret baserad på utfallet per 2021-05-31 och på nämndernas budgetuppföljningar per 31
maj. Prognosen redovisar ett resultat på 14,3 mkr, vilket är 0,2 mkr bättre än det budgeterade
resultatet på 14,1 mkr. De största förändringarna mot kvartalsrapporten är att socialnämnden
har förbättrat sin prognos med ca 6 mkr på grund av effekter av riktade statsbidrag.
Finansförvaltningen har försämrat sin prognos med ca 3,5 mkr främst beroende på ökade
pensionskostnader på grund av ändrade livslängdsantaganden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ekonomisk rapport per 21-05-31
Månadsrapport per 2021-05-31
Ekonomisk rapport per 2021-05-31

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad ekonomiskrapport per 31 maj, 2021,
2. Kommunstyrelsen uppmanar de nämnder som prognosticerar med underskott att vidta
åtgärder.
________
Expedieras till

Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01

§ 139 - Svar på grundläggande granskning 2020
(20KS192)

Ärendebeskrivning
Revisorerna har påtalat att internkontrollen i Askersunds kommun behöver förbättras. Några
av de synpunkter som har lyfts fram är att nämndernas förtroendevalda bör involveras mer i
planeringen av internkontrollen, den förberedande riskanalysen behöver fördjupas och att
avrapportering bör ske vid fler än ett tillfälle under året. I revisorernas PM från 2021-04-08
efterfrågas hur utvecklingsarbetet avseende internkontroll fortskrider.
Beslutsunderlag
§93 KSAU Svar på grundläggande granskning 2020
Tjänsteskrivelse - Svar till revisorerna avseende grundläggande granskning 2020
PM - Grundläggande granskning 2020
Grundläggande granskning 2020 - Uppföljning av internkontroll

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner svar på revisorernas PM från 2021-04-08 avseende
grundläggande granskning 2020.
________
Expedieras till

Revisionen
Ekonomiavdelningen
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 140 - Svar på medborgarförslag angående införande av bygdevägar
i Askersunds kommun
(20KS46)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren föreslår att införa
bygdevägar på olika vägar inom kommunen. Motivet till förslaget är att ge bättre möjligheter
för gående och cyklister utanför våra tätorter. Av förslaget till svar framgår att frågan hanteras
av Region Örebro län och Trafikverket genom att vägarna som föreslås är statlig väg.
Regionen och Trafikverket ser positivt på förslaget men att inga åtgärder kommer att göras i
dagsläget. De tar med sig förslaget i sin framtida planering.
Beslutsunderlag
§94 KSAU Svar på medborgarförslag angående införande av bygdevägar i Askersunds kommun
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om införande av bygdevägar
Svar på medborgarförslag angående införande av bygdevägar
Medborgarförslag om införande av bygdevägar i Askersunds kommun

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

Förslagsställaren
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01

§ 141 - Anmälan av ordförandebeslut avseende direktiv till
stämmoombud 2021
(21KS26)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande anmäler fattat delegationsbeslut avseende direktiv till
stämmoombud 2021.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut avseende direktiv till stämmoombud 2021
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01

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









Jennie Björk, rektor, nr. 1-9, 2020
Marie Hillman, kommundirektör, nr. 4-6, 2021
Fredrik Idevall, samhällsbyggnadschef, nr. 1, 2021
Emma Johansson, enhetschef, nr. 1, 2021
Peter Eineren, avdelningschef måltidsenheten, nr. 1-3, 2021
Susanne Jarl, teknisk chef, nr. 9-10, 2021
Sophie Rönnklint, rektor, nr. 1-3, 2021
Bo Lindström, ekonomichef, nr. 1-14, 2021

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut per 2021-06-01
Anmälan av delegationsbeslut per 2021-06-01
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 25 of 30

Protokoll
Kommunstyrelsen

2021-06-01

§ 143 – Protokoll från gemensamma nämnder och kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Protokoll inkomna från gemensamma nämnder och kommunalförbund redovisas och läggs till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2021-05-07
Protokoll Sydnärkes miljönämnd 2021-05-31
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01

§ 144 – Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden inkomna till kommunstyrelsen sedan föregående sammanträde redovisas och
läggs till handlingarna.
Protokollsanteckning
Annika Finnström (V) önskar få fört till protokollet att Vänsterpartiet inte står bakom svar på
brev angående PFAS-föroreningar i kommunalt dricksvatten från Vättern.
Beslutsunderlag
Information om vindkraftsprojekt Björnhaga
Handlingsplan - Ett Sverige som håller ihop: regeringens insatser för minskad segregation och goda
livschanser för alla
Information om ANDT-program för Askersunds kommun 2018-2021
Svar på brev angående PFAS-föroreningar i kommunalt dricksvatten från Vättern
Förordnande som kommundirektör vid semesterledighet
Inbjudan till politikerutbildning - Natur och friluftsliv som attraktionskraft 2021-09-16
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01

§ 145 - Kurser och konferenser 2021
(21KS89)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har mottagit en inbjudan till politikerutbildning "Natur och friluftsliv som
attraktionskraft".
Beslutsunderlag
Inbjudan till politikerutbildning - Natur och friluftsliv som attraktionskraft 2021-09-16

Beslut
Kommunstyrelsens ledamöter ges möjlighet att deltaga vid politikerutbildning "Natur och
friluftsliv som attraktionskraft" den 2021-09-16.
________
-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-06-01

§ 146 – Redovisning av pågående ärenden
Ärendebeskrivning
En redovisning av pågående ärenden per 2021-06-01 delges kommunstyrelsen och läggs till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Pågående ärenden KS 2021-06-01
___________

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

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






Förändringar i de nationella rekommendationerna till följd av pandemin från och med 1 juni
Ärende i hyres- och arrendenämnden
Arbetet med miljö- och hållbarhetsprogrammet
Arbetet med kommunens styrmodell
Motorburen problematik

-Paragrafen är justerad-

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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