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  Kommunstyrelsen           2014-11-11 

Justerandes sign. 

 

Utdragsbestyrkande 

                                                             

 

 

 Tid och plats Tisdagen den 11 november 2014, kommunhuset 

  kl 13.30 – 15.40  Ajournering kl.14.45–15.00  

 

 

Tjänstgörande Bengt Germundsson (KD), ordf  

Ledamöter Samuel Wombell (KD) 

 Caroline Lindbergh (KD) 

 Ingegerd Lenander (KD) 

 Conny Gustafsson (M) 

 Sven Jansson (C) 

 Vivian Graff (S) 

 Robin Hansen (S) 

 Niels af Trolle (KD), tjg ersättare 

 Ingemar Lagerqvist (S), tjg ersättare 

 Ulf Engqvist (S), tjg ersättare 

    

   

  

  Övriga Ulla-Britt Holmgren, verksamhetschef Winnet Kronoberg, § 140   

  Närvarande Svante Melander, kommunchef 

  Annika Borling, ekonomichef 

 Per Rosenquist, sekreterare 

   Justerare Samuel Wombell (KD)    

 
 

 Datum för kommunkansliet 2014-11-13 Paragrafer:  140-156 
 justering 

 

 

 

Underskrift _____________________________________________ 

 Sekreterare Per Rosenquist  

  

 

 _____________________________________________ 
 Ordförande Bengt Germundsson 

 

 _____________________________________________ 

  Justerare Samuel Wombell 
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Justerandes sign. 

 

Utdragsbestyrkande 

                                                             

 

 

Anslag om justering 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunstyrelsen 

 

Sammanträdesdatum 2014-11-11 

 
Datum då anslaget  sätts upp: tas ner: 

2014-11-14     2014-12-01 
Förvaringsplats för 

protokollet kommunkansliet 

 

Underskrift ____________________________________ 

 Margareta Larsson  
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  Kommunstyrelsen           2014-11-11 

Justerandes sign. 

 

Utdragsbestyrkande 

                                                             

 

 

 Ärendeförteckning 

  

 § 140 Presentation av Winnet Kronoberg 

 § 141  Nya attester inom kommunstyrelsen för serviceteam och arbetsmarknadsåtgärder 

 § 142 Förslag om förlängning av avtal med Hässleholms So & Vent AB 

 § 143 Annonsering av kommunfullmäktiges sammaträden 2015 

 § 144 Sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige 

 § 145 Sammanträdesdagar 2015 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 

 § 146 Förbundsordning för Sydarkivera 

 § 147 Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 

 § 148 Ansökan om ersättning enligt § 37 för bosättning av nyanlända 

 § 149 Kostnadsjämförelse äldreomsorgen inom Kronobergs län 

 § 150 Förslag på begravningsombud för de som inte tillhör Svenska kyrkan 

 § 151 Kommunövergripande styrdokument i Markaryds kommun 

 § 152 Yttrande till Länsstyrelsen över Trafikverkets överklagande av Markaryds kommuns 

införande av lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på Hinnerydsvägen vid 

förskolan Gläntan i Strömsnäsbruk  

 § 153 Begäran om medel för aktivitet med Rådet för funktionshinderfrågor  

 § 154 Avskrivningar kundfordringar 2014 

 § 155 Delegationsbeslut 

 § 156 Övriga frågor/Allmän information 
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 Ks § 140 

 

 Presentation av Winnet Kronoberg 
 Hnr 2014.2078 

 

 Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen. 

 

 Bakgrund och sammanfattning 

Winnet Kronoberg, regionalt resurscentrum för kvinnor i Kronobergs län, är en ideell 

förening och ingår i ett nätverk med andra regionala och lokala resurscentra i hela Sverige 

och Europa. Rötterna finns i gräsrotsrörelsen ”Hela Sverige ska leva”, som uppstod i slutet 

av 1980-talet i Norrlandslänen och som resulterade i en regeringsproposition till 

Länsstyrelserna 1994, i vilken uppmanades till att upprätta resurscentra för kvinnor i 

samtliga län. 

 

Winnet Kronoberg bildades 1995 och styrelsen består av valda representanter från länets 

kommuner och universitetet, företagare och personer med intresse av jämställdhetsfrågor. 

 

Winnet Kronoberg har regeringens uppdrag 2013 - 2015 att arbeta för att synliggöra 

kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande i det regionala tillväxtarbetet. I uppdraget 

ingår bl a att främja kunskapsförmedling och kunskapsutveckling samt kartlägga nätverk. 

Under perioden ska även underlag, statistik och forskningsinitiativ tas fram. Minst fyra av 

länets kommuner ska få möjlighet att anslutas till jämställdhetskartan som är ett av de 

redskap som finns för att synliggöra hur situationen ser ut vad gäller flickor/pojkar, 

kvinnor/män i respektive kommun. 

 

Vid dagens sammanträde berättar verksamhetsledare Ulla-Britt Holmberg om Winnet 

Kronobergs verksamhet samt presenterar Jämställdhetskartan. Vidare diskuteras vilka 

nätverk som finns i Markaryds kommun. 

  

 Beslutsunderlag 

 Skrivelse från Winnet Kronoberg 
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 Ks § 141 

Nya attester inom kommunstyrelsen för serviceteam och 

arbetsmarknadsåtgärder  
Dnr 2014/9.042 

  

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna personalchefen som beslutsattestant och 

personalsekreteraren som ersättare för verksamheterna 230, 2301 och 2302 enligt nedan.  

 

Bakgrund och sammanfattning 

Ett serviceteam med arbetsledare har inrättats i Markaryds kommun i samarbete med 

Arbetsförmedlingen 2014-10-01. Teamet ska ha till uppgift att sköta enklare servicesysslor 

såsom fönsterputsning, flyttning av möbler, enklare reparationsarbeten mm. Ansvaret för 

verksamheten har personalavdelningen. Nedanstående verksamheter är upplagda och som 

beslutsattestanter utses personalchefen och som ersättare personalsekreteraren: 

 

Verksamhet 230 Arbetsmarknadsåtgärder 

Verksamhet 2301 Arbetsledare serviceteam 

Verksamhet 2302 Övrigt serviceteam  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-10-10 från förvaltningsekonomen. 

Ks au § 188/14 

 
 Beslutet expedieras till: 

 Förvaltningsekonom 

 Personalchef  
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 Ks § 142 

 

Förslag om förlängning av avtal med Hässleholms Sot & Vent AB  
Dnr 2014/391.055 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande tjänstekoncessionsavtal med Hässleholms Sot & 

Vent AB om sotning och brandskyddskontroll förlängs att gälla för perioden 2015-10-01 – 

2017-09-30 och därefter med möjlighet till förlängning i två år, t.o.m. 2019-09-30, om 

ingen av parterna säger upp avtalet senast ett år före avtalstidens utgång.  

  

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-09, § 120 att förorda att ett avtal tecknas om 

tjänstekoncession för sotning och brandskyddskontroll och att kanslichefen får i uppdrag 

att, i samråd med uppdragstagaren, förelägga kommunstyrelsen ett avtalsförslag för beslut.  

I ärendet föreligger förvaltningens förslag om att nuvarande avtal, som utgör en 

tjänstekoncession, med Hässleholms Sot & Vent AB förlängs att gälla för perioden 2015-

10-01 – 2017-09-30 och därefter med möjlighet till förlängning i två år, t.o.m. 2019-09-30, 

om ingen av parterna säger upp avtalet senast ett år före avtalstidens utgång.  

 

Dagens sammanträde 

Ordföranden och sekreteraren redogör för ärendet 

 

Beslutsunderlag  

Förslag till förlängning av avtal 

Tjänsteskrivelse 2014-09-30 från utredningschefen  

Ks au § 189/14 

 
Beslut expedieras till:  

Hässleholms Sot & Vent AB 

Upphandlingsekonom  

Räddningstjänsten 
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 Ks § 143 

 Annonsering av kommunfullmäktiges sammaträden 2015 
 Dnr 2014/448.006 

  

 Beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges samman-

träden under 2015 kungörs i tidningen Smålänningen. 

 

 Bakgrund och sammanfattning 

Enligt bestämmelserna i kommunallagen beslutar kommunfullmäktige i vilka ortstidningar 

information om sammanträdenas tid och plats ska kungöras. 

 

 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2014-410-03 från kanslichefen 

 Ks au § 190/14 

 
 Beslut expedieras till:  
 Kansliet 
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 Ks § 144 

 

 Sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige 
 Dnr: 2014/448.006 

 

Beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa följande 

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2015: 

26 januari   28 september 

23 februari  26 oktober 

23 mars  30 november  

27 april  17 december  

25 maj 

22 juni  

 

 Bakgrund och sammanfattning 
Enligt arbetsordningen ska kommunfullmäktige för varje år bestämma dag och tid för sina 

sammanträden. Kommunfullmäktige ska enligt reviderad arbetsordning antagen i 

kommunfullmäktige 2012-10-25, § 137, i regel sammanträda i Markaryd. Ordföranden får 

efter samråd med vice ordförandena bestämma annan plats för ett visst sammanträde.   

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2014-10-03 från kanslichefen  

Förslag till sammanträdesplan 2015  

 Ks au § 191/14 
 

 Beslut expedieras till: 

 Förvaltningsassistent 
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 Ks § 145 
 

Sammanträdesdagar 2015 för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott  
 Dnr: 2014/449.006 

 

 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreslagen sammanträdesplan för kommunstyrelsen 

och dess arbetsutskott.  

 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet årligen besluta om tid och plats för sammanträden 

med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Ett förslag till sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har tagits fram för 2015.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder måndagar kl.13.30 följande datum år 

2015: 

2 februari   10 augusti  

2 mars    31 augusti  

19-20 mars Bokslutsberedning  5 oktober  

30 mars   17-18 september Budgetberedning 

4 maj    2 november 

1 juni     23 november    

22 juni   14 december    

 

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagar kl. 13.30 följande datum år 2015:  

13 januari   18 augusti 

10 februari   8 september  

10 mars   13 oktober  

14 april   20 oktober Budgetsammanträde  

12 maj   10 november 

9 juni   1 december  

 

 Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-10-03 från kanslichefen   

 Förslag till sammanträdesplan 2014-10-28 

 Ks au § 192/14 

 
 Beslut expedieras till:  

 Kansliet 
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 Ks § 146 

 

Förbundsordning för Sydarkivera  
 Dnr 2012/546.004 

 

 Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

Markaryds kommun inträder i kommunalförbundet Sydarkivera den 1 januari 2015, 

anta förbundsordningen för kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor, 

i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige, 

godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2015 och den 

ekonomiska planen för 2016-2017, 

finansieringen av Markaryds kommuns del av kommunalförbundet Sydarkiveras kostnader 

år 2015 sker genom att 130 000 kronor anslås ur kommunstyrelsens ram,  

notera förslag till reglemente för förbundsstyrelsen Sydarkivera, 

notera förslag till reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Sydarkivera,  

beslutet villkoras av att ingående kommuner och regionförbund fattar motsvarande beslut 

om bildande av kommunalförbundet Sydarkivera – enbart kommuner och regionförbund 

som beslutar om inträde innan årsskiftet 2015 kommer att bilda kommunalförbundet 

Sydarkivera. 

 

 Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-08-19, § 100, att godkänna avsiktsförklaringen för det 

fortsatta arbetet inom projektet e-arkiv. I ärendet föreligger ett 2014-08-06 upprättat förslag 

till förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera. Förslaget till förbundsordning 

har tagits fram av Mats Porsklev, kanslichef i Älmhults kommun (samordnare), Jesper 

Jacobsson, kanslichef i Sölvesborgs kommun och Martin Fransson, kanslichef i Växjö 

kommun. Utkastet har granskats av extern jurist Anders Boqvist samt av Garo Lofalk, 

kanslichef i Tingsryds kommun. Under remisstiden har det inkommit synpunkter från fyra 

organisationer. Dessa synpunkter har delvis beaktats i det slutgiltiga förslaget till 

förbundsordning. Styrgruppen godkände förslaget 2014-09-15 och samtliga deltagande 

medlemmar i förbundet förväntas fatta likalydande beslut i sina kommunfullmäktige senast 

i december 2014. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade 2014-09-01, § 157, följande yttrande på 

förslaget: ”Arbetsutskottet ställer sig avvisande till förslaget till förbundsordning i sin 

nuvarande form. Detta bör arbetas om eftersom det i alldeles för hög grad i detalj reglerar 

verksamheten inom ramen för det kommande kommunalförbundet. Förändringar som inte 

faller inom ramen för det nuvarande förslaget innebär att förbundsordningen ganska snart 

sannolikt kommer att behöva revideras och godkännas av respektive medlems fullmäktige. 

Enligt arbetsutskottets uppfattning bör förbundsordningen vara mer övergripande av 

karaktären ”stadgar”. Eftersom kommunalförbundet lyder under kommunallagen kan vidare 

ett antal punkter strykas som enbart utgör upprepningar av den lagstiftning som gäller för 

ett kommunalförbund.” 
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Ks § 146 forts 

Styrgruppen konstaterar, som svar på Markaryds kommuns yttrande, att förbundsordningen 

är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet och möjlighet att utöka förbundets 

arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att förbundsordningen behöver ändras. 

Arbetsgruppen har känt ett behov av att mer detaljerat reglera vissa delar då ett förbund 

med många medlemmar bör ha en viss struktur. En del av de paragrafer som finns i 

förbundsordningen är en direkt följd av kommunallagens bestämmelser och arbetsgruppen 

har ansett det tydligare att ta med ytterligare regleringar i förbundsordningen för att 

undvika oklarheter. 

För att få vara med i den gemensamma organisationen från start krävs ett likalydande beslut 

i fullmäktige före årsskiftet från samtliga organisationer som önskar delta från starten. Den 

gemensamma organisationen bildas från och med januari 2015. 

Ändringar i bilagorna görs av förbundsfullmäktige efter samråd och beslut hos 

förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter nya medlemmar. Detta innebär att 

kostnadsfördelningsbilagan och medlemsbilagan kan komma att förändras beroende på om 

det tillkommer nya förbundsmedlemmar eller om någon organisation som undertecknat 

avsiktsförklaringen väljer att inte fatta beslut om att anta förbundsordningen.  

Dagens sammanträde 

Ordföranden redogör för ärendet. 

 

 Beslutsunderlag 

 Förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera 2014-09-18 

 Gemensam organisation och gemensamt system för e-arkiv 2014-09-22 

 Kostnader 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 

 Ks au § 157/14 

 Reglemente för förbundsstyrelsen Sydarkivera 

 Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Sydarkivera 

 Ks au § 193/14 

 
           Beslut expedieras till: 

 Växjö kommun 

 Kanslichef 

 Arkivarie  
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Ks § 147 

 

 Redovisning av ej färdigbehandlade motioner 
 Dnr 2012/150.100 

 

 Beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till 

handlingarna. 

 

 Bakgrund och sammanfattning 

Enligt bestämmelser i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 

årligen redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 

kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.  

 

Följande motion är ej färdigbehandlad:  

Motion - "Motion om trafikplan för Markaryds kommun” 

Inlämnad av Nobuaki Kudo 2014-09-08 

Dnr 2014/397.521 

Motionen bereds f.n. inom kommunstyrelsen.  
 

 Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-10-28 från kanslichefen  

 Ks au § 194/14 
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 Ks § 148 
 

 Ansökan om ersättning enligt § 37 för bosättning av nyanlända 
 Dnr 2014/443.139 
  

 Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar att inte söka extra medel för ändamålet.  

 

 Bakgrund och sammanfattning 

 Länsstyrelsen i Kronobergs län har informerat om att det går att söka medel enligt § 37 

förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

Situationen med ett stort antal nyanlända med uppehållstillstånd som bor kvar i 

Migrationsverkets asylboende har föranlett utlysningen av medel. Kommunerna kan söka 

medel för att vidta insatser som möjliggör ett ökat mottagande av nyanlända. De insatser 

som kan vara aktuella är ombyggnader, förstärkt kollektivtrafik, personalförstärkningar 

eller liknande åtgärder. Åtgärderna ska primärt vara genomförda under åren 2014 och 2015.  

  

 Markaryds kommun deltar redan i det länsövergripande projektet Boende och etablering på 

G. Projektet, som länsstyrelsen är huvudman för, innebär att de nyanlända som ingår i 

projektet får utökat stöd för att deras etablering i samhället ska påskyndas. För Markaryds 

del kommer fyra personer inom kvoten för kommunens avtal med Migrationsverket att 

delta i projektet. 

 

 När det gäller ersättning enligt § 37 (2010:1122) är det insatser på en strukturell nivå som 

kan vara aktuella och bedömningen görs att ärendet efter förankring i socialnämnden ska 

överlämnas till kommunstyrelsen.  

 

 

Beslutsunderlag 

 Inbjudan att ansöka om ny ersättning för att underlätta bosättning, 2014-07-23 

 Ansökan 2014 - § 37  

 Vägledning för ansökan 2014 - § 37  

 Ks au § 195/14 
 
            Beslut expedieras till: 

  Socialnämnden  

  Länsstyrelsen i Kronobergs län  
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 Ks § 149 

  

 Kostnadsjämförelse äldreomsorgen inom Kronobergs län 
 Dnr 2013/29.020 
 

 Beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga informationen till 

handlingarna. 

  

 Bakgrund och sammanfattning 

På uppdrag av socialnämnden har förvaltningen gjort en kostnadsjämförelse av äldre-

omsorgsverksamheterna i kommunerna i Kronobergs län.  

 

Förvaltningsekonomen har sammanställt jämförelser inom hemtjänst, korttidsboende, 

öppen verksamhet och särskilt boende med kostnad per brukare, invånare 65 år och äldre 

samt per kommuninvånare. Även demografiska uppgifter och nöjd kund-index ingår.  

 
Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 

 

 Beslutsunderlag 

Kostnadsjämförelse äldreomsorg inom Kronobergs län, 2014-09-03 

Tjänsteskrivelse 2014-10-21 från kommunsekreteraren  

Ks au § 196/14 

 
            Beslut expedieras till: 

 Socialnämnden 
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 Ks § 150 

  

 Förslag på begravningsombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan 
 Dnr 2010/485.112 
 

 Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avstå från möjligheten att föreslå begravningsombud. 
 

 Bakgrund och sammanfattning 

Länsstyrelsen Skåne hemställer i skrivelse 2014-10-15 om kommunens förslag på 

begravningsombud för tiden 2015-01-01—2018-12-31.  

 

Sedan år 2000 ska det finnas av länsstyrelsen förordnade ombud för granskning av hur 

församlingarna, som huvudmän för begravningsverksamheten, tar tillvara de personers 

intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Kommunen ges nu möjlighet att lämna förslag på 

person som är lämplig för uppdraget som begravningsombud. Hänsyn ska särskilt tas till 

kunskaper inom ekonomi samt till kunskap om och förståelse för olika religioner, 

livsåskådningar och begravningsseder. Kommunens förslag på lämplig person ska 

motiveras.  
 
 Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens Skåne skrivelse 2014-10-15 

Tjänsteskrivelse 2014-10-21 från utredningschefen  

Ks au § 197/14 

 
            Beslut expedieras till 

 Länsstyrelsen Skåne 
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 Ks § 151 

 

 Kommunövergripande styrdokument i Markaryds kommun 
 Dnr 2013/326.042 
 

 Beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att hantera ärendet i enlighet med vad som 

angetts i protokollsanteckningarna nedan. 

 

  Bakgrund och sammanfattning 

Kvalitetsgruppen har granskat de kommunövergripande styrdokumenten på kommunens 

hemsida i enlighet med internkontrollplanen för 2013. Vid denna genomgång framkom att 

benämningarna på styrdokumenten varierar i stor utsträckning samt att det föreligger 

svårigheter med att hålla hemsidan uppdaterad med de senaste versionerna av 

styrdokumenten. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-20, § 110, att ge kommunstyrelseförvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett förslag som beskriver vilka benämningar olika typer av 

styrdokument ska ha, vad de olika typerna av styrdokument ska innehålla, vem/vilka som 

ska ha rätt att besluta om styrdokument på olika nivåer samt när/hur de olika 

styrdokumenten ska omprövas/revideras.  

 

I ärendet föreligger dokumentet ”Kommunövergripande styrdokument i Markaryds 

kommun”, i vilket finns ett förslag på vilka kommunövergripande styrdokument som ska 

finnas i Markaryds kommun samt en rutin vid framtagande av desamma. 

 

Kommunstyrelsen beslutade vidare 2013-08-20, § 110, att hemställa till respektive nämnd 

att se över sina styrdokument för att därefter lämna förslag på vilka styrdokument som 

behöver revideras alternativt plockas bort, samt vilka styrdokument som saknas och därför 

bör tas fram. Likaså bör innehållet i styrdokumenten kontrolleras så att inga motsägelser 

föreligger. Detta uppdrag ska redovisas till kommunstyrelsen. Det noteras att uppdraget i 

denna del ännu inte är verkställt. 

 

Dagens sammanträde 

Ingegerd Lenander (KD) yrkar att frågan ska avgöras av kommunstyrelsen då det är att 

betrakta som verkställighet. Kommunchefen bör därför få i uppdrag att implementera de 

olika dokumentens benämningar. Härvidlag ska beaktas att kommunstyrelsen anser det 

angeläget att de olika styrdokumenten ges enhetliga och adekvata benämningar inom den 

kommunala organisationen i sin helhet. Styrelsen förutsätter därför att dokumentet 

förankras i den centrala ledningsgruppen och fortsättningsvis tillämpas i hela den 

kommunala organisationen. 
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  Kommunstyrelsen           2014-11-11 

Justerandes sign. 

 

Utdragsbestyrkande 

                                                             

 

 

Ks § 151 forts 

 
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition dels på 

arbetsutskottets förslag och dels på Ingegerd Lenanders yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ingegerd Lenanders yrkande. 

  

            Beslutsunderlag 

Skrivelse från kvalitetsgruppen om kommunövergripande styrdokument  

 Tjänsteskrivelse 2014-10-10 från kommunsekreteraren  
 Ks au § 198/14 
 
 Beslut expedieras till: 

 Kanslichef 

 Registrator/nämndsekreterare alla förvaltningar  

 Utvecklingsledare alla förvaltningar  
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Justerandes sign. 

 

Utdragsbestyrkande 

                                                             

 

  

 Ks § 152 

  

 Yttrande till Länsstyrelsen över Trafikverkets överklagande av 

Markaryds kommuns införande av lokal trafikföreskrift om hastig-

hetsbegränsning på Hinnerydsvägen vid förskolan Gläntan i Strömsnäs-

bruk 
 Dnr 2014/262.500 
 

 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i ärendet i enlighet med tekniske chefens 

förslag. 

 

 Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsen har 2014-08-19, § 106, beslutat att utfärda en permanent trafikföreskrift 

gällande hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Hinnerydsvägen (väg 517) i anslutning till 

förskolan Gläntan i Strömsnäsbruk. Hastighetsbegränsningen gäller vardagar mellan kl. 

06.00-19.00. Trafikverket Region Syd har överklagat kommunstyrelsens beslut och 

hemställer att länsstyrelsen upphäver kommunstyrelsens beslut. Vidare yrkar Trafikverket 

att länsstyrelsen bestämmer att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla 

(inhibition).  

Länsstyrelsen har 2014-10-16 bifallit yrkandet om inhibition. 

Länsstyrelsen har i underrättelse 2014-10-21 berett kommunen tillfälle att avge yttrande. I 

ärendet föreligger ett förslag till yttrande från tekniske chefen. 

 Beslutsunderlag 

 Yttrande från teknisk chef 2014-10-28 

 Länsstyrelsens delbeslut 2014-10-16 

 Yttrande från teknisk chef 2014-10-13 

 Överklagan från Trafikverket 2014-09-03 

 Ks au § 199/14 

 
 Beslut expedieras till: 

 Teknisk chef 

 Länsstyrelsen  
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Justerandes sign. 

 

Utdragsbestyrkande 

                                                             

 

  

 Ks § 153 
 

 Begäran om medel för aktivitet med Rådet för funktionshinderfrågor 
 Dnr 2014/494 
 

 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 14 580 kronor ur kommunstyrelsens anslag till 

förfogande till Rådet för funktionshinderfrågor, för att finansiera den genomförda 

aktiviteten.   

 

 Bakgrund och sammanfattning 

Rådet för funktionshinderfrågor beslutade 2014-09-03 att erbjuda en aktivitet för deltagare 

inom kommunens LSS-verksamhet riktad till funktionshindrade barn och ungdomar 

inkluderande målgruppens familjer. Syftet med aktiviteten är dels att uppmuntra 

målgruppen, dels att marknadsföra Rådet för funktionshinderfrågors verksamhet, för att 

intressera fler företrädare för barn och ungdomar med funktionshinder att delta i densamma. 

En sådan uppskattad aktivitet genomfördes i slutet av september på J A Ranch för totalt 27 

deltagande barn och ungdomar från Vattnadalen, till en kostnad av 14 580 kronor inkl. 

moms. Rådet för funktionshinderfrågor hemställer att aktiviteten ska finansieras ur den del 

av kommunstyrelsens anslag till förfogande som i budget är avsatta för handikappåtgärder.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden redogör för ärendet. 
 

 Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2014-10-29 från ordförande i RFF 

Minnesanteckningar från RFF 2014-09-03 

Ks au § 200/14 

 
 Beslut expedieras till: 

 RFF 

 Förvaltningsekonom  
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Justerandes sign. 

 

Utdragsbestyrkande 

                                                             

 

  

 Ks § 154 
 

 Avskrivningar kundfordringar 2014 
 Dnr 2014/495.043 
 

 Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i 2014 års bokslut avskriva 74 900,25 kr. 

 

 Bakgrund och sammanfattning 

 Varje år ska beslut om bokföringsmässig avskrivning fattas av kommunstyrelsen. De 

kundfordringar som skrivs av nu är från år 2013. Beslutet innebär inte att kommunen 

definitivt avstår från sin fordran. Ärenden som är bokföringsmässigt avskrivna överlämnas 

till Visma som för kommunens räkning sköter efterbevakningen av avskrivna fordringar. 

 

 Beslutsunderlag 
 Ekonomichefens skrivelse 2014-11-04 

 
 Beslut expedieras till: 
 Ekonomichefen 
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Justerandes sign. 

 

Utdragsbestyrkande 

                                                             

 

  

 Ks § 155 
 

 Delegeringsbeslut  
 Dnr 2011/12.020 
 

 Beslut 

 Kommunstyrelsen lägger redovisade beslut, fattade enligt antagen 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. Redovisning innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller 

fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad 

delegation. 

 

 Sammanställning  

 Hnr: 2014.4727 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, 2014.4690 resp 4691, delegat: 

karttekniker Gith Karlsson. 

 

 Hnr 2014.4571 resp 4687, delegat: teknisk handläggare Kerstin Andersson. 
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Justerandes sign. 

 

Utdragsbestyrkande 

                                                             

 

  

 Ks § 156 
 

 Allmän information 
 Dnr  
 

 Beslut 

 I ärendet fattas inga beslut 

 

 Dagens sammanträde 

 Vid sammanträdet informerar ekonomichefen om ekonomisk prognos efter 10 månader. 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om arbetet med Lake Lagan Golfresort, 

 om Ulvarydsprojektet samt om Södras besked ang Luhrpassetetableringen. 

 


