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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 2022-05-09 till och med 2022-05-31.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunstyrelsen
2022-05-03
Rådhuset
________________________
Stina Moberg

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ärendelista
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105
§106
§107
§108
§109
§110
§111
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119

Justerare signatur

Val av protokolljusterare
Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning 2022
Trafikfritt nattetid i del av Askersund
Ekologiskt hållbarhetsprogram för Askersunds kommun 2022–2025
Svar på motion om öppna vyer mot vattnet
Årsredovisning 2021 för Sydnärkes kommunalförbund
Årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår
Årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Sydnärke
Årsredovisning 2021 för Sydnärkes utbildningsförbund
Taxor 2022
Budgetuppföljning för Askersunds kommun per 2022-03-31
Borttagen på grund av personuppgifter.
Ombudgetering investeringsmedel – inventarier kommunstyrelsen
Moduler Sågarvallen
Sponsring av Sjöängens scenkonst-/evenemangsverksamhet
Svar på medborgarförslag om införande av gratis mensskydd för alla elever
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana Läggesta-Askersund
Direktiv till stämmoombud 2022
Anmälan av delegationsbeslut
Protokoll från gemensamma nämnder och kommunalförbund
Meddelanden
Redovisning av pågående ärenden
Kommundirektören informerar
Direktiv till stämmoombud 2022

Utdragsbestyrkande
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2022-05-03

§ 95 – 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.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

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


Justerare signatur

Direktiv till stämmoombud 2022

Utdragsbestyrkande
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2022-05-03

§ 97 - Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning 2022
(22KS1)

Ärendebeskrivning
Som ett led i att förbättra kommunstyrelsens uppsiktsplikt kallas nämnderna, bolagen och
kommunalförbund till kommunstyrelsen för samtal och uppföljning gällande deras
verksamheter. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-03 kommer
förvaltningschef samt ordförande för kultur- och tekniknämnden på besök för att besvara de
stående frågorna samt de frågor som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om enligt
följande:



Hur arbetar man vidare med resultatet av undersökningen Ung livsstil?
Redogörelse för strategiska VA-frågor på kort och lång sikt, inklusive samarbete med andra
kommuner.

Beslutsunderlag
Kallelse till kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning 2022

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2022-05-03

§ 98 - Trafikfritt nattetid i del av Askersund
(22KS74)

Ärendebeskrivning
Genom nya lokala trafikföreskrifter skapas trafikfria miljöer för invånare och näringsidkare.
Syftet med trafikfritt område och stadskärna är att värna den lilla stadens stora charm, att
skapa en lugn atmosfär för boende och näringsidkare i Askersund samt att uppmuntra andra
sätt att röra sig än med bil.
Yrkanden
Caroline Dieker (M), Fredrik Wernheden (L) och Hans Sedström (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Anna Ahnér (S) och Annika Finnström (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger; förvaltningens förslag samt Anna
Ahnér (S) m.fl. avslagsyrkande. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Trafikfritt nattetid
Förslag till Askersunds kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på Södra
infarten
Förslag till Askersunds kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med fordon på
Hamngatan, Sjötullsgatan, Lilla Bergsgatan, Norströmsgatan m.m.
Sammanställning från EST-rapporterna avseende lägesbilden för det som rör det motorburna
Anteckningar från möten med medlemmar i Askersund i centrum avseende idé om trafikfri stadskärna
i Askersund
Synpunkter på förslag om trafikfri stadskärna i Askersund
Synpunkter på förslag om trafikfri stadskärna i Askersund
Synpunkter på förslag om trafikfri stadskärna i Askersund
Synpunkter på förslag om trafikfri stadskärna i Askersund
Synpunkter på förslag om trafikfri stadskärna i Askersund
Synpunkter på förslag om trafikfri stadskärna i Askersund
Synpunkter på förslag om trafikfri stadskärna i Askersund
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-05-03

Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om nya lokala trafikföreskrifter enligt förslag med trafikfri
stadskärna i Askersund alla dagar kl. 23-05 att gälla årligen från 1 april till och med 30
september.
2. Kommunstyrelsen beslutar att de nya lokala trafikföreskrifter ska träda i kraft 1 juni 2022.
3. Kommunstyrelsen beslutar att de tidsbegränsade lokala trafikföreskrifterna ska utvärderas
under hösten 2022 och rapporteras till kommunstyrelsen.
Reservationer
Anna Ahnér (S), Siv Ahlstrand (S), Ronny Larsson (S), Annika Finnström (V) och Peter
Danielsson (C) reserverar sig mot beslutet.
________
Expedieras till

Kommundirektör
Förvaltningschef kultur, evenemang och fritid
Trafikstrateg
Avdelningschef gata/park

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 8 of 31

Protokoll
Kommunstyrelsen

2022-05-03

§ 99 - 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
Caroline Dieker (M) yrkar att sista stycket i inledningen tas bort och ersätts med följande: "Vi
ska skapa en hållbarhetskultur och beakta livscykelperspektivet när vi gör inköp. Såväl
befintlig som ny utrustning ska vårdas och underhållas för att få en så lång teknisk livslängd
som möjligt. Vi strävar efter att det vi köper in ska kunna återanvändas eller återvinnas, med
låg miljöbelastning under hela livscykeln. Programmet utgår från den lokala nivån men går
att koppla till Agenda 2030 och FN:s arbete för en hållbar utveckling. Agenda 2030
innehåller totalt 17 globala mål inom områdena social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Fokusområdena i
detta program relaterar till de ekologiska målen. Fokusområden för det regionala
miljöarbetet 2021 - 2025 i Örebro län är: klimat, biologisk mångfald, giftfri vardag, vatten,
hållbar samhällsplanering och hållbar resursanvändning."
Ulla-Carin Grafström (LPo) och Fredrik Wernheden (L) yrkar bifall till Caroline Diekers (M)
ändringsförslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på det egna ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen
beslutat att bifalla detsamma.
Beslutsunderlag
§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

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta ekologiskt hållbarhetsprogram för Askersunds kommun
2022–2025 med ovanstående ändring.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-05-03

§ 100 - 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.
Beslutsunderlag
§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 föreslås bifalla motionen.
2. Kommunfullmäktige föreslås uppdra 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

Kommunfullmäktige

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101 - 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.
Beslutsunderlag
§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 föreslås godkänna årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund
2021 och bevilja direktionen för Sydnärkes kommunalförbund ansvarsfrihet.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102 - 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.
Beslutsunderlag
§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
Årsredovisning 2021 Nerikes Brandkår
Missiv - Årsredovisning Nerikes Brandkår 2021
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 föreslås godkänna årsredovisning 2021 för Nerikes Brandkår och bevilja
direktionen ansvarsfrihet.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103 - 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.
Beslutsunderlag
§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 föreslås godkänna årsredovisningen för 2021 och bevilja direktionen för
Samordningsförbundet Sydnärke ansvarsfrihet.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104 - 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.
Beslutsunderlag
§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 föreslås godkänna årsredovisningen för 2021 och bevilja direktionen för
utbildningsförbundet ansvarsfrihet.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 105 - 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
§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 inom Askersunds kommun 2022

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

Kommunfullmäktige

Justerare signatur

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

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en kvartalsrapport och prognos för helåret
baserad på utfallet per 220331 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
§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
1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna budgetuppföljningen samt att uppmana samtliga
nämnder som prognostiserar med underskott vid årets slut att vidta åtgärder.
2. Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att redovisa en handlingsplan till
kommunstyrelsen den 6 september hur underskottet kan minimeras.
________
Expedieras till

Kommunfullmäktige

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunstyrelsen

§ 107 - Borttagen på grund av personuppgifter.
(21KS129)

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108 - Ombudgetering investeringsmedel – inventarier
kommunstyrelsen
(22KS72)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige vill förlägga sammanträdena till scenen i Stora salongen på Sjöängen.
Det kräver en ny mindre ljudanläggning anpassad för sittning på scenen. Befintlig
ljudanläggning är anpassad för publik i salongen. För att kulturhusets flexibilitet avseende
olika bokningar ska behållas krävs även kompletterande inköp av konferensbord. Genom
dessa två satsningar kan kulturhuset Sjöängen fortsätta leverera rum för möten både till
kommunfullmäktige och till externa gäster.
Beslutsunderlag
§68 KSAU Ombudgetering investeringsmedel – inventarier kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av investeringsmedel

Beslut
70 000 kronor ombudgeteras från anslaget inventarier rådhuset till anslaget inventarier
scenkonst inom kommunstyrelsens investeringsbudget.
________
Expedieras till

Ekonomiavdelningen
Förvaltningschef kultur, evenemang och fritid

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 109 - Moduler Sågarvallen
(22KS4)

Ärendebeskrivning
Moduler från Närlunda ska flyttas till Sågarvallen i Åsbro (projekt nr. 401281). Lokalerna
kommer att kunna nyttjas som förskola med plats för ca 35 barn. Investeringen är beslutad av
kommunfullmäktige 2022-02-28, § 15.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Moduler Sågarvallen
Situationsplan Sågarvallen M-30-1-901
Planritning Åsbro 1:17
Moduler Sågarvallen
§15 KF Tilläggsäskande till investeringsbudget avseende utökning av förskolan Sågarvallen i Åsbro
Tjänsteskrivelse - Tilläggsäskande investeringsbudget avseende utökning förskolan Sågarvallen,
Åsbro
Karta placering moduler
Placering byggnad
Planlösning
Detaljplan Åsbro 1:217 (plankarta)
Kalkyl flytt av moduler

Beslut
Projektet igångsätts under våren 2022 under förutsättning att sökt bygglov beviljas.
________
Expedieras till

Tekniska förvaltningen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110 - Sponsring av Sjöängens scenkonst-/evenemangsverksamhet
(21KS88)

Ärendebeskrivning
Zinkgruvan Mining AB vill sponsra Sjöängens scenkonst-/evenemangsverksamhet för barn
och unga med 100 tkr årligen i upp till fem år.
Beslutsunderlag
§57 KSAU Sponsring av Sjöängens scenkonst-/evenemangsverksamhet
Tjänsteskrivelse - Sponsring av Sjöängens scenkonst-/evenemangsverksamhet

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att Zinkgruvan Mining AB sponsrar Sjöängens scenkonst-/
evenemangsverksamhet för barn och unga med 100 tkr årligen från och med 2022 och längst
till och med 2026.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningschef kultur, evenemang och fritid att teckna
sponsringsavtal med Zinkgruvan Mining AB enligt kommunens riktlinjer för sponsring.
________
Expedieras till

Kommundirektör
Förvaltningschef kultur, evenemang och fritid

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111 - Svar på medborgarförslag om införande av gratis mensskydd
för alla elever
(21KS87)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att införa gratis mensskydd för alla elever. Av
förslaget till svar framgår att det inte anses gynnsamt att erbjuda mensskydd på skoltoaletterna
med beaktande av den redan uppleva otryggheten på skolan samt den skadegörelse och
nedskräpning som sker på framför allt toaletter.
Beslutsunderlag
§70 KSAU Svar på medborgarförslag om införande av gratis mensskydd för alla elever
Svar på medborgarförslag om införande av gratis mensskydd för alla elever
Medborgarförslag om införande av gratis mensskydd för alla elever

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

Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112 - Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana LäggestaAskersund
(19KS41)

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att det anläggs en gång- och
cykelbana från Läggesta till Askersund. Utifrån förutsättningar på plats föreslår förvaltningen
att föreslagen sträcka i dagsläget inte anläggs till gång- och cykelväg. På längre sikt i och med
stadens utveckling i norr med utvecklad bebyggelse i bland annat Gustavslund kan området
vara intressant att utveckla som rekreationsstråk/gång- och cykelväg.
Yrkanden
Caroline Dieker (M) yrkar att första meningen i andra stycket stryks, att tredje stycket stryks
och ersätts med följande text: "Sträckan är välanvänd som cykel- och promenadstråk. Den
aktuella sträckan ingår också i en regionalt utpekad mountainbikeled. De aktuella
markägarna längs sträckan har när mountainbikeleden pekades ut skrivit på för att upplåta
marken för leden" samt att följande text läggs till i svaret: "Vi kommer från kommunstyrelsens
sida att uppmana kultur- och tekniknämnden att säkerställa att den mindre del som är
förhållandevis lerig i samråd med markägare justeras så att den blir bättre. Någon större
ökning av standarden längs hela sträckan kommer dock inte genomföras i dagsläget utan
justeringen får ses som en del i underhållet av mountainbikeleden. För att upprätthålla
funktionalitet krävs att de som använder cykel- och promenadstråket är behjälpliga med
underhåll (bortförsel av nedfallna grenar mm) då Askersunds kommun i dagsläget inte har
några större resurser för ökat underhåll."
Anna Ahnér (S) yrkar bifall till Caroline Diekers (M) ändringsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Caroline Diekers (M) ändringsyrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma.
Beslutsunderlag
§87 KS Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana Läggesta-Askersund
Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana från Läggesta till Askersund
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana Läggesta till Askersund
Yrkanden angående medborgarförslag om gång- och cykelväg Läggesta
Medborgarförslag om gång- och cykelbana Läggesta-Askersund
Synpunkt angående förslag till svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana LäggestaAskersund

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar med ovanstående ändringar och översänder det
till förslagsställaren.
________
Expedieras till

Förslagsställaren
Tekniska förvaltningen gata/park

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113 - Direktiv till stämmoombud 2022
(22KS54)

Ärendebeskrivning
Direktiv ska ges till kommunens ombud vid årsstämmor för Askersundsbostäder AB,
Askersunds kommunfastigheter AB och Askersunds industrifastigheter AB.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2022-04-25 att delegera till
kommunstyrelsen rätten att ge direktiv till ombuden vid dessa bolagsstämmor.
Beslutsunderlag
§71 KSAU Direktiv till stämmoombud 2022
Tjänsteskrivelse - Direktiv till stämmoombud 2022
Årsredovisning Askersundsbostäder AB 2021
Årsredovisning Askersunds Kommunfastigheter AB 2021
Årsredovisning Askersunds Industrifastigheter AB 2021

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger ombudet för Askersundsbostäder AB direktiv att fastställa resultatoch balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat samt att bevilja
styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2021.
2. Kommunstyrelsen ger ombudet för Askersunds kommunfastigheter AB direktiv att
fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets
resultat samt att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2021.
3. Kommunstyrelsen ger ombudet för Askersunds industrifastigheter AB direktiv att fastställa
resultat- och balansräkning, godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat samt
att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för år 2021.
________
Expedieras till

Kommunens ombud

Justerare signatur

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










Sophie Ljungström, trafikstrateg, E6, nr. 19-20, 27, 29-30, 2022
Sophie Ljungström, trafikstrateg, E3, nr. 2, 2022
Sophie Ljungström, trafikstrateg, E1, nr. 28, 2022
Susanne Jarl, teknisk chef, A22, nr. 3, 2022
Bo Lindström, ekonomichef, B8, nr. 1, 2022
Johan Prabin, områdeschef, A8, nr. 1, 2022
Heléne Albrektsson, trafik- och fastighetshandläggare, E5, nr. 7, 2022
Heléne Albrektsson, trafik- och fastighetshandläggare, E2, nr. 74-81, 2022
Heléne Albrektsson, trafik- och fastighetshandläggare, F12, nr. 1-2, 2022

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut per 2022-05-03
Anmälan av delegationsbeslut per 2022-05-03
___________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 115 – Protokoll från gemensamma nämnder och kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Protokoll inkomna till kommunstyrelsen sedan föregående sammanträde redovisas och läggs
till handlingarna.
Beslutsunderlag
Protokoll Sydnärkes miljönämnd 2022-04-25
___________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116 – Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden inkomna till kommunstyrelsen sedan föregående sammanträde redovisas och
läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut avseende ekonomirapport för kultur, evenemang och fritid per 2022-03-31
Ekonomirapport kultur, evenemang och fritid per 2022-03-31
§69 KF Ombudgeteringar av investeringsanslag från 2021 till 2022
___________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117 – Redovisning av pågående ärenden
Ärendebeskrivning
En redovisning av pågående ärenden per 2022-05-03 delges kommunstyrelsen och läggs till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Pågående ärenden KS 2022-05-03
___________

Justerare signatur

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




Justerare signatur

Information från AME angående feriepraktik
Kommunens arbete med anledning av kriget i Ukraina
Örebro läns energi- och klimatråd

Utdragsbestyrkande
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§ 119 - Direktiv till stämmoombud 2022
(22KS54)

Ärendebeskrivning
Direktiv ska ges till kommunens ombud vid årsstämmor för Vätternvårdsförbundet, Leader
Vättern och Coompanion Örebro.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Direktiv till stämmoombud 2022
Kallelse till ordinarie förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2022-05-10
Kallelse och dagordning årsstämma Leader Vättern 2022-05-10
Årsredovisning Leader Vättern 2021
Verksamhetsplan och budget Leader Vättern 2022
Valberedningens förslag till val av styrelseledamot, valberedning och revisorer Leader Vättern
Förtroendevalda revisorernas berättelse 2021 Leader Vättern
Auktoriserade revisorns berättelse 2021 Leader Vättern
Kallelse till Coompanion Örebr läns årsstämma 2022-05-12
Årsredovisning för Coompanion Örebro län ekonomisk förening 2021
Verksamhetsberättelse 2021 Coompanion Örebro län

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger ombudet för Vätternvårdsförbundet direktiv att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för år 2021 samt att godkänna de förslag som i övrigt tas vid stämman.
2. Kommunstyrelsen ger ombudet för Leader Vättern direktiv att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för år 2021 samt att godkänna de förslag som i övrigt tas vid stämman.
3. Kommunstyrelsen ger ombudet för Coompanion Örebro län direktiv att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för år 2021 samt att godkänna de förslag som i övrigt tas vid stämman.
________
Expedieras till

Kommunens ombud

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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