
  

Kommunstyrelsen Protokoll 2022-09-13 

Tid och plats 2022-09-13, Ripesalen, 14:00-16.00 
Ajournering kl 14.45-15.05 

Tjänstgörande Bengt Germundsson (KD), ordförande 

Ledamöter Sven Jansson (C), 1:e vice ordförande 

Joakim Pohlman (S), oppositionsråd 
Caroline Lindbergh (KD) 
Jörgen Johansson (KD), tjänstgörande ersättare för 

Carl-Erik Svensäter (KD) 

Jan Fritiofsson (KD) 

Conny Gustafsson (M), tjänstgörande ersättare för 
Tommy Andersson (M) 

Ingrid Sundman (S) 
Andreas Holmgren (S), tjänstgörande ersättare för 

Hans Joachim Lindau (S) 

Erika Fernestam (SD), tjänstgörande ersättare for 

Patrik Alm (SD) 
Heino Johannesson (SD) 

Ersättare Ingegerd Lenander (KD) 
Vivian Graff (KD) 

Ros-Marie Jönsson Neckö (S) 

Övriga närvarande Elisabeth Fock, kommunchef 

Sara Källgarn, kanslichef 

Marie Larsson, kommunsekreterare 

John Karlsson, näringslivschef §127—128 

Christine Jönsson, controller $134 

Daniel Linares, förvaltningschef AIF $134 

Justerare Joakim Pohlman 
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Kommunstyrelsen Protokoll 2022-09-13 

Anslag om justering 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2022-09-13 
Datum då anslaget sätts 2022-09-19 Datum då anslaget 2022-10-10 
upp tas ned: 

Förvaringsplats för Kommunkansliet 
protokollet 

ÅA - ), VY 

Underskrift (Venue Savin > 
  

Marie Larsson 
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Kommunstyrelsen Protokoll 2022-09-13 

Arendeférteckning 

Val av justerare 

  

8127 Godkannande av dagordning 

§128 Busstrafik Markaryd- Halmstad 

§129 Vattenkiosk Hylte 

§130 Byte styrsystem VA 

8131 Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under 2021 

8132 = Ny tillgänglighetsplan 

8133 Sydarkiveras handlingsprogram 2023-2026-remiss 

$134 Kommunstyrelsens delårsbokslut efter tertial två med helårsprognos 

2022 

§135 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS 

§136 Återrapportering externa uppdrag 
§137 Allman information och dialog 

§138 Delegeringsbeslut 2022 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

KS § 127 

Godkannande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna dagordningen. 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

KS § 128 

Busstrafik Markaryd- Halmstad 

Dnr 2022/348.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmaktige besluta 
att principiellt ställa sig bakom det föreslagna trafikupplägget, 
att tillskjuta erforderliga medel för att finansiera underskottet för trafiken 
under förutsättning att övriga involverade parter svarar för sina respektive 
delar i enlighet med det föreslagna trafikupplägget, 
och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna de avtal och 
överenskommelser som i övrigt följer av beslutet. 

Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds kommun har under lång tid arbetat aktivt för att trafiken med 
persontåg på Markarydsbanan ska startas upp även mellan Markaryd och 
Halmstad. Med de förutsättningar som gäller för projektet, som det 
inarbetats i den nationella planen, kan detta sannolikt inte bli verklighet 
förrän tidigast 2028. Mot bakgrund av den stora inpendlingen, näringslivets 
behov av kompetent arbetskraft samt de ökade bränslepriserna har 
Markaryds kommun, tillsammans med näringslivet, engagerat Sydsvenska 
Industri- och Handelskammaren i ett arbete för att starta en tätare busstrafik 
mellan Markaryd och Halmstad. 

Förslaget innebär en ny linjedragning som i stora delar behåller dagens 
linjesträckning för linje 325. Tidtabellerna och sträckningen anpassas inom 
Markaryd för att trafikera arbetsplatserna. Med åtgärd inom Halmstad leder 
detta till oförändrad restid. 

Resor till och från Laholm kommer fortsatt att ske med byte i Veinge. 
Turer som går sena kvällar, nätter och tidiga morgnar föreslås dock köra 
inom Laholm då anslutande buss i Veinge saknas. 

Linjens sträckning motsvarar Markarydsbanans sträckning på bästa sätt 
efter förutsättningarna, vilket kommer underlätta en övergång från buss till 
tåg när tågtrafiken kommer igång på banan. 

Utbudet består idag av en tur per riktning måndag till torsdag samt 

ytterligare en dubbeltur på fredagar samt en dubbeltur på söndagar. 
Utbudet enligt det nya trafikeringsförslaget utökas till 9 turer i riktning mot 
Markaryd och 8 turer i riktning mot Halmstad per vardag. Dubbelturen på 
söndagar är kvar men vänder riktning. Denna utökning kräver ytterligare 
två fordon utöver det fordon som används till linje 325 idag. 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

Kostnadsbild brutto uppgar till ca 5,2 - 5,5 miljoner kr/helar. Naringslivet 
har, främst genom utfästelser fran NIBE AB, erbjudit sig finansiera hälften 
av kostnaderna, ca 2,7 mkr. Resterande del avses finansieras med 1/3 av 

Region Kronoberg och 2/3 av Region Halland. Detta avser en 
forsdksverksamhet om tre ar. 

En avstämning har skett med Svensk kollektivtrafik och Lindahls 
advokatbyrå. Det finns ett tydligt lagstéd for tillkép av trafik fran en 
kommun, medan det råder en juridisk gråzon gällande tillkdp fran företag. 
Detta innebär en risk, varför tillköpet bör ske via Markaryds kommun, där 
näringslivet (NIBE AB) finansierar halva kostnaden. Utförandet sker 
lämpligtvis i form av ett projekt över tre år med start i december 2022. 

Vad gäller den tredjedel som ska finansieras av Region Kronoberg, anser 
regionen att detta är en försöksverksamhet som ska finansieras av 
Markaryds kommun som köper trafiken från Länstrafiken Kronoberg, som 
i sin tur har trafikeringsavtal med Hallandstrafiken. Om försöket blir 
positivt kan regionen därefter eventuellt finansiera en fortsatt trafik. 

Förutsättningar för start av trafik är december 2022. Förslaget förutsätter en 
delfinansiering på 50 % av bruttokostnaden. Det kräver vidare 
samstämmiga politiska beslut i närtid. 

Dagens sammanträde: 
Naringslivschefen och kommunstyrelsens ordförande redogör för de 
diskussioner och beslut som kontinuerligt förs för att trafiken ska kunna 
starta som planerat i december 2022. 

  

Hallandstrafikens styrelse har 2022-08-25 beslutat att tillföra medel för en 
projektperiod på tre år till den så kallade ”Markarydsbussen”. Detta under 
förutsättning att Halmstads kommun och Laholms kommun fattar liknande 
beslut. I ett gemensamt pressmeddelande har kommunerna meddelat att 
man inom kort kommer att fatta ett sådant beslut. 

Markaryds kommun och Region Kronoberg har redan i juni meddelat att 
man ställer sig bakom förslaget. Vid överläggningar 2022-09-01 står 
presidiet i Trafiknämnden i Region Kronoberg fast vid att trafikupplägget 
ska betraktas som en försöksverksamhet. Därmed anser Trafiknämnden att 
Markaryds kommun ska i sin helhet finansiera den nettokostnad som faller 
inom Länstrafiken Kronobergs områdesansvar. 

Länstrafiken Kronoberg och Hallandstrafiken kommer att upprätta ett avtal 
om det nya trafikupplägget, medan Markaryds kommun har att upprätta ett 
avtal med NIBE AB om det tillköp av trafik som ligger till grund för det 
nya trafikupplägget. 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

Trafiknamndens ordförande har vid överläggningarna 2022-09-01 
meddelat att Länstrafiken Kronoberg till kommunstyrelsens sammanträde 
2022-09-13 kommer att skicka över ett underlag för de formella beslut som 
behöver fattas av Markaryds kommun. Detta underlag uppges inte vara 
klart eftersom Hallandstrafiken ännu inte har färdigställt 
beräkningsunderlaget. 

Kommunstyrelsen anser det vara av stor betydelse att trafiken startar i 
december 2022, varför det är angeläget att kommunfullmäktige fattar ett 
principbeslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmaterial ”Markarydsbussen” 
Beslut KSAU 2022-08-08 $125 
Beslut KS 2022-08-16 $119 
Beslut KSAU 2022-09-05 $131 

Expedieras till 

Region Kronoberg 

Lanstrafiken Kronoberg 

Trafiknämnden 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

KS § 129 

Vattenkiosk Hylte 

Dnr 2022/331.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ombudgetera 600 tkr från projekt ”Nya skrapor Ribersdal” med 400 tkr 
till projekt ”Vattenkiosk i Hylte” och resterande 200 tkr till projekt 
”Process- och miljöförbättrande åtgärder”. 

Bakgrund och sammanfattning 

För att hushålla med producerat dricksvatten och minska belastningen på 
nätet, kan tekniskt vatten erbjudas verksamheter där vattnet inte används 
som livsmedel. I Hylte finns en fungerande brunn som av 
vattenkvalitetsskäl inte används för dricksvattenproduktionen. Genom att 
förse brunnen med en vattenkiosk och bereda plats för exempelvis tankbil, 
kan brunnen användas för uttag av tekniskt vatten. 

Beroende på hur omfattande arbetet runt brunnen blir, samt installationen 

av kiosken, bedöms den totala kostnaden bli 800 tkr. Projektet har beviljats 
stöd från länsstyrelsen om 50% eller högst 400 tkr av den totala kostnaden. 
Kravet för bidrag är bland annat att slutrapport sker senast 31 oktober 
2023. 

Finansiering av projektet kan ske genom att 400 tkr ombudgeteras från 
projekt ”Nya skrapor Ribersdal”. Skraporna försågs nyligen med nya 
reservdelar och förväntas kunna användas ett år till. Skraporna är att 
betrakta som en processdel i reningsverket. Då total budget för skraporna 
är 600 tkr, kan resterande 200 tkr ombudgeteras till ”Process- och 
miljöförbättrande åtgärder”. 

Uttag av tekniskt vatten kan avgiftsbeläggas. I Ljungby kommun finns en 
vattenkiosk där tekniskt vatten kan hämtas för 10 kr/m?, vilket är att 
jämföra med 13,08 kr/ m? som är Ljungbys pris för levererat dricksvatten. i 
Markaryd är priset för levererat dricksvatten 10 kr/ m?. Ett liknande 
prisförhållande som i Ljungby hade inneburit ca 8 kr/m? för det tekniska 
vattnet i Markaryd. Det är oklart hur stora mängder vatten som årligen 
kommer att hämtas från vattenkiosken. 

Att hushålla med resurser är en central del i miljöarbetet. Genom att 

tillgängliggöra tekniskt vatten vid exempelvis vägarbete eller annan 
verksamhet där dricksvatten inte är nödvändigt, minskar belastningen på 
både vattenverk och distributionssystemet. 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, VA-chef 2022-08-26 
Bilder vattenkiosk 2022-08-26 
Beslut KSAU 2022-09-05 $133 

Beslutet expedieras till: 

VA-chef 
Forvaltningschef teknisk avdelning 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

KS § 130 

Byte styrsystem VA 

Dnr 2022/332.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att tilläggsbudgetera 2,5 mkr för projekt 11540 ”Byte styrsystem VA- 
anläggningar”. 

Bakgrund och sammanfattning 

Under 2021 påbörjades bytet av styrsystem på vattenverken i Hylte och 
Grönö. Även reningsverken Ribersdal och Kvarnaholm kommer att behöva 
nya styrsystem. Kostnaderna för bytet har överskridit de budgeterade. 
Totalt uppskattas kostnaden bli 5,0 mkr för de båda vattenverken. Om 
tidplanen följs kommer årets budget därför att överskridas med 2,5 mkr. 
Projektet utförs på löpande räkning genom ramavtal. 

Samarbetet mellan driftpersonal och utförare har fungerat bra och systemen 
har provkörts kontinuerligt efterhand som installationer utförts. Som 
referenskostnader kan nämnas att Tingsryds kommun bytte styrsystem på 
Ryds vattenverk 2017-2018 till en kostnad på 5,0 mkr och därefter 2018- 
2020 på Hensmåla vattenverk för 4,8 mkr. I Alvesta byttes styrsystemet på 
ett reningsverk för ca 3,0 mkr under 2016. 

Styrsystemen har en avskrivningstid på 15 år och de extra tilldelade medlen 
kommer årligen belasta framtida budgetar med 167 tkr exkl. finansiella 
kostnader. 

Denna typ av arbeten är nödvändiga för att säkerställa vattenverkens 
funktion. Med pålitliga system kan leveranssäkerheten tryggas och därmed 
även förtroendet för verksamheten hos brukarna. Ett haveri i styrsystemet 
innebär att vattenverket slutar att fungera. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, VA-chef 2022-08-26 
Beslut KSAU 2022-09-05 $134 

Beslutet expedieras till: 

VA-chef 

Forvaltningschef teknisk avdelning 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

KS § 131 

Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under 

2021 

Dnr 2022/126.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att partiernas redovisning av användningen av 2021 års partistöd med 
bifogade granskningsrapporter läggs till handlingarna. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18, $ 30, att anta upprättat förslag 
till regler för kommunalt partistöd. 

Enligt kommunallagens bestämmelser innehåller kommunens 
partistödsregler ett krav på redovisning av partistödets användning. 
Reglerna föreskriver att en mottagare av partistöd årligen lämnar en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 29 $ första stycket, kommunallagen, nämligen att stärka 
det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. I 
redovisningen kan exempelvis ingå lokalkostnader, kostnader för 
information, marknadsföring, löner och ersättningar, i vilken mån 

överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 
utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har 
erhållits. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in till 
kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. Respektive parti utser en särskild granskare som ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. 

Redovisningens innehåll ska inte läggas till grund för något 
ställningstagande från kommunfullmäktiges sida. Fullmäktiges roll 
begränsar sig till att ta emot och halla redolvisningen tillgänglig för den 
som vill ta del av den. Kommunens partistödsregler anger vidare att om ett 
parti inte lämnar redovisning och granskningsrapport till kommunen inom 
förelskriven tid utbetalas inget stöd till partiet för nästkommande år. 

Samtliga partier i kommunfullmäktige har inom angiven tid inkommit med 
redovisning av användningen av 2021 års partistöd, med tillhörande 
granskningsintyg. 
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Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 20222-06-15 
Redovisning (KD) 2022-02-18 
Redovisning (S) 2022-02-28 
Redovisning (M) 2022-03-22 
Redovisning (SD) 2022-06-26 
Redovisning (C) 2022-06-27 

2022-09-13 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

KS § 132 

Ny tillganglighetsplan 

Dnr 2022/337.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Den 17 januari 2021 arrangerades en förmiddag med politiker och 
tjänstemän för att uppmärksamma tillgänglighetsfrågorna samt följa upp 
nämndernas arbete och mål med utgångspunkt från den nuvarande 
tillgänglighetsplanen som är antagen att gälla under perioden 2016-2019. 

Avsikten var att samma grupp skulle kallas till ett andra seminarium den 1 
april 2021 för att arbeta fram förslag till en ny tillgänglighetsplan, med 
målsättning att denna skulle kunna föreläggas kommunfullmäktigeför för 
beslut och antagande under året. Detta arbete kunde dock inte genomföras 
på grund av pandemin. 

Rådet för funktionshinderfrågor har återigen aktualiserat behovet av att ta 
fram en ny plan och hemställer att respektive nämnd/förvaltning får 
följande uppdrag: 

1) Sammanställa en redovisning av hur respektive nämnd arbetat för att 
uppfylla målen samt redovisa måluppfyllelsen. Detta material skall 
redovisas skriftligt till kommunstyrelsen senast 2021-09-30. 

2) Utifrån FN:s standardregler arbeta fram förslag till nya mål för 

respektive nämnd/förvaltning under de kommande fyra åren. Ett mål per 
område ska redovisas. Om fler mål lyfts fram ska ett mål anges som högst 
prioriterat. Detta material skall redovisas till kommunstyrelsen senast 
2021-09-30. 

Arbetsutskottet har 2022-08-08, $124, gått igenom materialet och gett 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag, att till sitt sammanträde i 
september, komplettera uppgifterna vad avser uppföljningen av den 
nuvarande tillgänglighetsplanen. 

Dagens sammanträde: 
Kanslichefen redogör för den sammanställning av aktiviteter och 
måluppfyllelse som gjorts inom kommunstyrelsens förvaltningar. Vidare 
har ett förslag till nya mål tagits fram. 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

Beslutsunderlag 

Full tillgänglighet för alla, Tillgänglighetsplan 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens ordförande 2022-08-02 
Markaryd ”Felix” powerpoint 
Minnesanteckningar 
Tjänsteskrivelse, kanslichef 2022-08-29 
Beslut KSAU 2022-09-05 $137 
Tillgänflighetsplan-måloråden 
Tillgänglighetsplan-måluppfyllelse 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

KS § 133 

Sydarkiveras handlingsprogram 2023-2026-remiss 

Dnr 2022/359.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande i enlighet med protokollsanteckningen nedan. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 i syfte att stödja och 
utveckla arkivverksamheten hos medlemmarna. Sedan dess har 
verksamhetsområdet utvidgats både geografiskt och ämnesmässigt och 
innefattar nu 35 kommuner och en region från Vellinge i sydväst till 
Åtvidaberg som nordostligaste medlem. Från 2018 har Sydarkivera GDPR- 
expertis och erbjuder Dataskyddsombud. 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige beslutade 2015 om det första 
handlingsprogrammet. Därefter har handlingsprogrammet uppdaterats vid 
två tillfällen. Nu gäller Handlingsprogram 2019-2022 och i mars 2023 ska 
programmet för den nya mandatperioden fastställas. 

Förslaget till nytt handlingsprogram har nu skickats ut till 
förbundsmedlemmarna på remiss och synpunkter kan lämnas till och med 
2022-09-28. Handlingsplanen lägger fokus på konsolidering, stark och 
enhetlig struktur, samverkan och digitalisering samt uppbyggnaden av ett 
gemensamt arkivcentrum. 

Kansliavdelningen har inget att erinra mot förslaget utan ser stora 
möjligheter för Markaryd att delta i och dra nytta av Sydarkiveras 
kompetens och utbudsutveckling i den föreslagna riktningen. 

Det senast avslutade helåret uppgick Markaryds avgifter till Sydarkivera 
till 404 000 kr. vilket inkluderar medlemskap och tjänster i form av arkiv, 
e-arkiv samt GDPR-expertis inklusive dataskyddsombud. Handlingsplanen 
väntas inte i sig leda till förändrade kostnader, då dessa beror mer på vilka 
tjänster vi väljer att använda. 

Dagens sammanträde: 
Kommunstyrelsen konstaterar att Handlingsprogrammet är ett gediget, men 
alldeles för omfattande, material. Genom att presenteras i en striktare 
version, där det i punkt- eller tabellform sammanfattas vad som är 
prioriterade åtgärder under den kommande mandatperioden, underlättas 
såväl kommunikation som uppföljning av handlingsprogrammet. I sin 

  

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 1 

Qe V



SES MARKARYDS 
2) KOMMUN 

   
Kommunstyrelsen 2022-09-13 

nuvarande form blir det svart for de fortroendevalda att folja upp om 
uppsatta mal och prioriteringar verkligen uppnås. Därutöver skulle en viss 
språklig och layoutmässig bearbetning också bidra positivt. Sammantaget 
skulle detta göra materialet mer lättillgängligt och härigenom underlätta för 
förbundsmedlemmarna att verkligen ta till sig detsamma. 

Beslutsunderlag 

Remiss Sydarkiveras handlingsprogram 2023-2026 
Sydarkiveras handlingsprogram 2023—2026-Remiss till 
förbundsmedlemmar 
Planering-nytt handlingsprogram 2023-2026 
Kanslichefens tjänsteskrivelse 2022-09-09 

Beslutet expedieras till: 

Kanslichefen 

Sydarkivera 

  
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

hy 16



  

roe MARKARYDS "ae KOMMUN Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-09-13 

KS § 134 

Kommunstyrelsens delarsbokslut efter tertial tva med 

helarsprognos 2022 

Dnr 2022/393.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkanna upprattat delarsbokslut for januari-augusti 2022. 

Bakgrund och sammanfattning 

I ärendet föreligger upprättat delårsbokslut for kommunstyrelsens 
verksamheter för januari — augusti 2022. Kommunstyrelsen prognostiserar 
vad gäller driftbudgeten en budget i balans. Kommunstyrelseförvaltningen 
prognostiserar ett positivt resultat på 0,4 mkr, teknisk förvaltning 
prognostiserar ett negativt resultat på 3,5 mkr och arbetsmarknads- och 
integrationsförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 3,1 mkr. 

För investeringsbudgeten prognostiseras att 58 % av budgeten kommer att 
ianspråktas under året, vilket innebär ett överskott om 66 073 tkr. 
Överskottet beror främst på att vissa större investeringar inte kommer att 
hinna genomföras eller påbörjas under innevarande år. 

Till delårsbokslutet fogas även en redovisning av måluppfyllelsen inom 
kommunstyrelsens verksamheter per den 31 augusti 2022. Flertalet av 
namndmialen avser utfallet per helår och beräknas, i den mån de inte redan 
är uppfyllda i samband med delårsbokslutet, vara helt eller delvis uppfyllda 
vid årets slut. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut 2022-09-09 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

KS § 135 

Rapportering av ej verkstallda beslut enligt socialtjanstlagen 

och LSS 

Dnr 2019/263.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej 
verkställda insatser enligt socialtjänstlagen och LSS för kvartal 2/2022 till 
kommunfullmäktige. 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialnämnden har 2022-08-18, $ 49, beslutat att överlämna 
rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej verkställda insatser 
under kvartal 2/2022 till kommunfullmäktige. 

Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut och ej verkställda insatser 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Denna rapportering 
sker kvartalsvis. 

Om ett beslut inte verkställs inom tre månader eller om en insats slutar att 
verkställas under tre månader ska kommunen rapportera detta till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om IVO bedömer att den 
enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

Redovisning av ej verkställda beslut 

Bostad med särskilt service LSS 

Beslutsdatum: 21 07 21 

  

Kontaktperson enligt LSS 
Beslutsdatum: 20 08 26 
Brukare valde att avsluta pågående kontaktperson 
Rekrytering pågår 

Beslutsunderlag 

Beslut SN 2022-08-18 $49 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

KS § 136 

Aterrapportering externa uppdrag 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Ordföranden (KD) informerar: 
— Informationsmöte 2022-08-23 inför bildandet av Södra Civilområdet 
— Sunnerbo Samordningsförbund 2022-09-08 
— Rekrytering av ny verksamhetsledare för Vetenskapshuset AB (Maria 

Berglund) 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

KS § 137 

Allman information och dialog 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande informerar: 
- EU-projekt ”Europé for citizens, 24—27/10, Rugen. 
- GC-vagen mellan Karl Rydahls väg och Preem kommer att avslutas där 

utfartsvägen från Preem ansluter till Anders Anderssons väg. 

Kommunchefen informerar: 
- Ett arbete att identifiera elförbrukning på våra objekt har påbörjats av 

fastighetsenheten som även för dialog med ekonomiavdelningen kring 
våra ökade elkostnader. 

- Kommunchefsnätverkets sammanträde. 

- Revision av visselblåsarfunktionen. 
- Ledarforum 22—23/9. 
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Kommunstyrelsen 2022-09-13 

KS § 138 

Delegeringsbeslut 2022 

Dnr 2022/10.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga redovisade beslut, fattade enligt gällande delegeringsordning, till 
handlingarna. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. 
Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär 

inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. 

1. Delegeringsbeslut teknisk handläggare 2022-08-01—2022-08-31. 
2. Delegeringsbeslut anstallningar 2022-08-01—2022-08-31. 
3. Delegeringsbeslut ekonomiskt bistand 2022-08-01—2022-08-31. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse. 
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