
Protokoll 2018-12-04

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-14:55 Multen, Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Rickard Andersson (Sydnärke miljöförvaltning) §186

Protokollet innehåller paragraferna §§178-189

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L) §§178-183, §§186-189
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Diana Olsén (C) §§184-185 ersätter Elin 
Nilsson (L) pga jäv
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Berth Falk (S) 
(2:e vice ordförande)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Gerry 
Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C) §§178-183, §§186-189
Britt Åhsling (M)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-04

Datum för överklagan 2018-12-07 till och med 2018-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

Ärendelista
§178 Val av justerare
§179 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
§180 Information - Kommundirektör
§181 Val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-nämnd
§182 MER-dag 2019

§183 Revidering av allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun

§184 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2018
§185 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2018
§186 Lekebergs kommuns miljöpolicy
§187 Meddelanden för kännedom
§188 Redovisning av delegeringsbeslut
§189 Synpunkter och klagomål
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Justerare signatur

§178- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.
Justering sker den xx december kl. xx.

Förslag till beslut

xx utses till justerare, med xx som ersättare.

Beslut

Kjell Edlund (S) utses till justerare, med Astrid Söderqvist (C) som ersättare.

Justering sker den 7 december kl. 16.00.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§179- Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar representanter från respektive nämnd, bolag och 
kommunalförbund.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§180- Information - Kommundirektör

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§181 - Val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-
nämnd (KS 18-839)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd.

Enligt reglementet för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice ordförandeskapet 
rotera enligt följande ordning årligen:
Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.
Vice ordförandeskapet – i samma ordning som ordförandeskapet men en förskjutning 
motsvarande ett steg i ordningen.

Eftersom Askersunds kommun varit ordförande och Hallsbergs kommun varit vice 
ordförande under 2018 ska Hallsbergs kommun inneha till ordförandeskapet och Laxå 
kommun vice ordförandeskapet för 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer Magnus Andersson, Hallsbergs kommun, till ordförande och Bo 
Rudolfsson, Laxå kommun, till vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd för 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer Magnus Andersson, Hallsbergs kommun, till ordförande och Bo 
Rudolfsson, Laxå kommun, till vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd för 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-nämnd - (KS 18-839-

1)
 §143 KSAU Val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-nämnd - (KS 18-839-2)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§182 - MER-dag 2019 (KS 18-766)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till datum för MER-dag 2019 som är 
26 februari 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förlägger MER-dag 2019 till tisdagen 26 februari 2019.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkande

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen förlägger 
MER-dag 2019 till tisdagen den 26 februari 2019.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de ställer sig bakom Wendla Thorstenssons (C) yrkande 
och finner att arbetsutskottet gör så. 

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen förlägger MER-dag 2019 till tisdagen 26 februari 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen förlägger MER-dag 2019 till tisdagen 26 februari 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-dag 2019 - (KS 18-766-1)
 §144 KSAU MER-dag 2019 - (KS 18-766-2)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Sida 10 av 19



Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§183 - Revidering av allmänt reglemente för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Lekebergs kommun (KS 14-466)
Ärendebeskrivning

En komplettering med den nya Överförmyndarnämnden samt ett tillägg av antalet ledamöter i 
krisledningsnämnden, utöver det har också ett tillägg gjort kring den nya lagstiftningen för 
personuppgifter (GDPR).

Reglementet är inte uppdaterat utifrån den nya kommunallagen utan det planeras att göras 
under våren 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun

Beslutsunderlag
 För antagande - Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder - (65979)
 Ändringar i gult - Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder - (65978)
 §145 KSAU Revidering av allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Lekebergs kommun - (KS 14-466-35)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§184 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
kvartal 1, 2018 (KS 18-517)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så 
ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 
6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till 
kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018 behandlades på socialnämndens sammanträde den 5 
maj, 2018. Ärendet återremitterades dock av kommunstyrelsen den 11 september, 2018 på 
grund av bristfällig redovisning. Ärendet behandlades därefter återigen av socialnämnden på 
sammanträde 12 november, 2018. Redovisningen har kompletterats med uppgifter om orsak 
till varför inte besluten verkställts och vad nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för 
åtgärder för att verkställa besluten och samt när beslutet tog.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2018 - 

(KS 18-517-8)
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Justerare signatur

 §146 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2018 - (KS 
18-517-9)

 §122 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018 - (KS 
18-517-6)

 §71 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 - (KS 18-517-
7)

 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 
2018 - (KS 18-517-3)

 SON §28/2018 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2018 - (KS 18-517-1)
 §41 SON Komplettering av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 

2018 - (KS 18-517-2)
 Tjänsteskrivelse SON - Kompletterad rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS till IVO 

kvartal 1, 2018 - (KS 18-517-4)
 Tjänsteskrivelse SON - Rapportering av ej verkställda beslut - (KS 18-517-5)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

Sida 13 av 19



Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§185 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
kvartal 3, 2018 (KS 18-920)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så 
ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 
6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till 
kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2018 - 

(KS 18-920-2)
 §147 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2018 - (KS 

18-920-3)
 §72 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 - (KS 18-920-

1)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§186 - Lekebergs kommuns miljöpolicy (KS 15-576)
Ärendebeskrivning

Kommunen har 2016-02-29 antagit en miljöpolicy för perioden 2016-2021. I samband med 
att kommunen arbete med att miljödiplomera sig fortgår behöver miljöpolicyn uppdateras för 
att uppfylla kraven i standarden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar ”Miljöpolicy för Lekebergs kommun” som därmed ersätter 
”Miljöpolicy för 2016-2021”.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar ”Miljöpolicy för Lekebergs kommun” som därmed ersätter 
”Miljöpolicy för 2016-2021”.

 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Lekebergs kommuns miljöpolicy - (KS 15-576-8)
 Miljöpolicy för Lekebergs kommun - (KS 15-576-10)
 §148 KSAU Lekebergs kommuns miljöpolicy - (KS 15-576-9)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§187- Meddelanden för kännedom
Ärendebeskrivning

Meddelanden, information med mera till kommunstyrelsen.

 

Meddelanden
  Brev - Hur har kommunen använt avsatta medel från regeringen för asylsökande ungdomar 

över 18 år - (KS 18-893-1)
  Överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd - (KS 18-549-12)
  Revisionsrapport - Granskning av Sydnärkes IT-nämnd - (Syd-IT 18-192-1)
  Budgetförslag från Sydnärkes överförmyndarnämnd 2019-2021 - (KS 18-915-1)
  §81 SON Sammanträdestider för socialnämnden 2019 - ()
  Beslut om avslag på ansökan om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 

536 inom Lekebergs kommun - (KS 18-715-7)
  Månadsrapport CERT för oktober 2018, dnr 2018-01458-18 - (KS 18-946-1)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§188- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 7 kap. får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en anställd, en 
ledamot eller en ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden.

Redovisningen omfattar beslut fattade 5 november 2018 - 26 november 2018. 

Delegeringsbeslut
  Delegationsbeslut - Beslut om löneöversyn med lärarförbundet - (KS 17-823-66)
  Delegation - Parkeringstillstånd - (KS 18-892-2)
  Delegationsbeslut - Lönesättning vi samlad löneöversyn - (KS 17-823-67)
  Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-906-2)
  Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 17-410-2)
  Delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn - (KS 17-823-70)
  Avtal konstnärlig gestaltning - Samtalsrum - (KS 18-939-1)
  Avtal - Övning Sonja - (KS 18-937-1)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats protokoll 
den 4 december 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats protokoll 
den 4 december 2019.

Paragrafen är justerad
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§189- Synpunkter och klagomål

Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter med diarieförda svar gällande kommunstyrelsens verksamheter. 
Omfattar perioden omfattar 10 oktober 2018 till 27 november 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - Skylt att hundar ska hållas i koppel önskas - 

(KS 18-907-1)
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - Behov av åtgärder på Södergatan - (KS 18-

895-1)
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare gällande personuppgifter i vikariesystemet 

timecarepool - (KS 18-932-1)
 Tjänsteanteckning - åtgärd - (KS 18-932-2)
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - Fel årtal för renhållningstaxan på 

hemsidan. - (KS 18-908-1)
 Svar på synpunkt om fel årtal för renhållningstaxan på hemsidan - (KS 18-908-2)
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - Öppettider för Återvinningsstationen - (KS 

18-909-1)
 Svar på synpunkt angående öppettider för återvinningsstationen i Fjugesta - (KS 18-909-2)
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - Gatubelysning i Gropen - (KS 18-848-1)
 Svar angående belysning i Gopen - (KS 18-848-2)
 Synpunkter på debattklimatet i kommunfullmäktige - (KS 18-888-1)
 VB: Från KF den 24 (1/2) - (KS 18-888-2)
 Re: Från KF den 24 - (KS 18-888-3)

Paragrafen är justerad
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