Kommunstyrelsen
Protokoll

2011-04-12

Tid och plats

Tisdagen den 12 april 2011,
Kommunhuset, kl. 13:30 - 16.40
Ajournering kl. 14:30-14:50, 16:10-16

Tjänstgörande
Ledamöter

Bengt Germundsson (KD), ordförande
Sven Jansson (C), 2:dre vice ordförande
Britt-Marie Stridh (KD)
Samuel Wombell (KD) § 56 kl. 13.30-14.30
Caroline Lindbergh (KD)
Ingegerd Lenander (KD)
Vivian Graff (S)
David Lavin (S)
Robin Hansen (S)

Ersättare

Carl Eric Svensäter (KD) ers. Milica Dragas (M)
Ingemar Lagerqvist (S) ers. Joakim Pohlman (S)
Carina Lindeberg (S) ej tjg. ers. kl.13.30-14.30, § 56,
tjg. ers. för Samuel Wombell (KD) §§ 57-69

Övriga
närvarande

Lisa Öberg § 56, regionförbundet
Helen Hägglund § 56, regionförbundet
Berne Eliasson § 56, 1:e vice ordf. UKn
Ulrik Starck § 56, fritids- och kulturchef
Bengt Nilsson, kommunchef
Per Rosenquist, sekreterare

Justerare

Ingegerd Lenander

Datum för
justering

kommunkansliet den 2011-04-15 Paragrafer: 56-69

Underskrifter

Sekreterare

Per Rosenquist

Ordförande

Bengt Germundsson

Justerare

Ingegerd Lenander

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen
Protokoll

2011-04-12

Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Justerandes sign.

2011-04-12
2011-04-18

Anslaget tas
ned:

2011-05-09

Kommunkansliet

Christina Carlsson
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Kommunstyrelsen
Protokoll

2011-04-12

Ärendeförteckning
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69

Besök av Regionförbundet angående kulturplan i Kronobergs län
Årsredovisning 2010
Allmän information
Ansökan om medel till rälsbusstrafik
Kommunens representation i länets jämställdhetsråd 2011-2012
Brottsförebyggande rådet förslag till handlingsplan för 2011
Personalförsörjningsplan 2011-2014
Utbildnings- och kulturnämndens begäran om tilläggsbudgetering
av ej förbrukade investeringsmedel i budget 2010
Socialnämndens anhållan om tilläggsbudgetering av icke
förbrukade medel ur investeringsbudgeten för 2010
Hemställan om tilläggsbudgetering för kommunal energi- och
klimat rådgivning för år 2011
Avslutande av gravrättsinnehav samt fördelning av resterande
kvarlåtenskap från Erik Gustavssons dödsbo
Redovisning av ej färdigbehandlade motioner
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunens representation i styrelsen för Leader Linné ideell
förening

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2011-04-12

§ 56

Besök av Regionförbundet angående
Kulturplan i Kronobergs län
Dagens sammanträde
Lisa Öberg och Helen Hägglund, Regionförbundet Södra
Småland, informerade om kultursamverkansmodellen
och kommande arbete med kulturplan i Kronobergs län.
Utbildnings- och kulturnämndens vice ordförande och
fritids- och kulturchefen redogör för kultur- och
biblioteksplanen i Markaryds kommun.

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2011-04-12

§ 57

Årsredovisning 2010
Dnr 2009/44.041

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna bokslutet till
revisorerna och att anmäla ärendet till kommunfullmäktige.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunens nämnder och styrelser har till kommunstyrelsen
inkommit med redovisning av verksamhetsresultat och budgetutfall för år 2010. Ekonomichefen har i årsredovisningen
sammanställt underlaget och kommenterat resultatet för
år 2010. Till årsredovisningen har även fogats redovisning
av det interna kontrollarbete som utförts inom resp nämnd/
styrelse samt redovisning av kommunens kvalitetsarbete,
synpunktshanteringssystem och tjänstegarantier.
Beslutsunderlag
Årsredovisningen 2010
Intern kontroll 2010
Året som gått 2010
Kvalitet, synpunkter och tjänstegarantier 2010
Gemensamma nämndens bokslut 2010
Bokslutsberedningensprotokoll § 31
Redovisningsekonomens tjänsteskrivelse Hnr 2011.1675
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
Redovisningsekonomen

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2011-04-12

§ 58

Allmän information
Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar om följande:
- Avtal om förskottering av medel i projekt ”Pågatåg Nordost”
tas upp till kommunstyrelsen för behandling i maj.
- Bolagsstämma 2011-05-05 med Kommunassurans Syd.
- Ökad nettokostnad för kommunen under 2011 med anledning
av korrigerad beräkningsgrund för LSS.
- Det ekonomiska utfallet av kommunens budget respektive
pensionskapital efter årets tre första månader.
Ordföranden informerar om det aktuella läget i ärendet rörande
Sydvatten och Bolmentunneln.

Justerandes sign.
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Protokoll 2011-04-12

§ 59

Ansökan om medel till rälsbusstrafik
Dnr 2011/123.106

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 20.000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter till Skåne Smålands
Jernvägsmuseiförening för att anordna rälsbusstrafik
sommaren 2011.
Bakgrund och sammanfattning
Skåne Smålands Jernvägsmuseiförening ansöker 2011-02-22
hos Markaryds kommun om medel för att bedriva rälsbusstrafik
Strömsnäsbruk – Timsfors - Markaryd under sommaren 2011.
Anslaget är tänkt att finansiera dieselkostnad och fordonsunderhåll. I övrigt bekostas verksamheten av föreningen själv samt
genom biljettintäkter. Parallellt kommer föreningen också att
anordna daglig dressinuthyrning under sommaren.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Smålands Jernvägsmuseiförening 2011-02-22.
Tjänsteskrivelse från näringslivschefen 2011-03-16
Beslutet expedieras till:
Skåne Smålands Jernvägsmuseiförening
Förvaltningsekonomen

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2011-04-12

§ 60

Kommunens representation i länets jämställdhetsråd 2011-2012
Dnr 2011/151.026

Beslut
Kommunstyrelsen utser Ingegerd Lenander (KD) och
Robin Hansen (S) till representanter i länets jämställdhetsråd
för tiden 2011-2012
Bakgrund och sammanfattning
Länsstyrelsen har i en skrivelse 2011-03-14 hemställt att
Markaryds kommun utser en eller flera representanter att
ingå i länets jämställdhetsråd under perioden 2011-2012.
Av skrivelsen framgår att jämställdhetsrådet i Kronobergs
län har som uppgift att leda länets jämställdhetsarbete.
Beslutsunderlag
Kronobergs läns skrivelse 2011-03-14

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Kronobergs Län
De valda

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2011-04-12

§ 61

Brottsförebyggande Rådets förslag till
Handlingsplan för 2011
Dnr 2011/39.756

Beslut
Kommunstyrelsen antar Brottsförebyggande rådets förslag till
handlingsplan att, med de ändringar och tillägg som framgår av
kommunstyrelsens protokoll, gälla för 2011-04-15 - - 2011-12 31.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunstyrelsen och polismyndigheten i Kronobergs län har
träffat ett samverkansavtal för hur de båda myndigheterna ska
samverka under åren 2011-2012. I avtalet stipuleras att det brottsförebyggande rådet i början på varje år ska ta fram ett handlingsplan
som reglerar vad de båda myndigheterna ska göra under det kommande
året. Under åren 2011 - 2012 ska följande områden särskilt prioriteras:
Grannsamverkan, Kronobergsmodellen, motverka buskörning i trafiken,
ansvarsfull alkoholservering, motverka användning av droger bland
ungdomar och unga vuxna, orossamtal samt stöd till brottsoffer.
I riktlinjerna för Brottsförebyggande rådet fastställs att handlingsprogrammet ska underställas kommunstyrelsen.
Till Brottsförebyggande rådets möte 110215 hade kommunstyrelsen
och nämnderna lämnat förslag till innehåll i handlingsplanen för 2011.
De inkomna förslagen tillsammans med en utvärdering av föregående
års handlingsplan och den trygghetsmätning som genomfördes under
2010 samt prioriteringarna i samverkansavtalet utgjorde underlag för
Brottsförebyggande rådet när detta enades om en handlingsplan för
2011.
Brottsförebyggande rådet i Markaryd beslutade 110215 att föreslå
kommunstyrelsen att anta förslag till handlingsplan för 2011.

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2011-04-12

§ 61 forts
Dagens sammanträde
Under överläggningar i ärendet yrkar Ingegerd Lenander (KD)
följande ändringar av förslaget:
Punkt 1, 2, 3, 3.1 och 4: Ansvarig person ska anges med tjänstebenämning och inte med namn. Ansvarig myndighet liksom
ansvarig person bör anges för samtliga punkter
Punkt 3.2, 3.3 och 3.4: Ansvarig person anges med tjänstebenämning.
Punkt 4: Ansvarig myndighet ändras till socialnämnden, kommunStyrelsen och polisen och ansvariga personer anges med tjänstebenämning
Punkt 5: Ansvarig person saknas - kompletteras med resp förvaltningschef
Punkt 5.1: Ansvarig person anges med tjänstebenämning
Punkt 5.2: Ansvarig myndighet ändras till utbildningsoch kulturnämnden och ansvarig person anges med tjänstebenämning
Punkt 5.3: Ansvarig person anges med tjänstebenämning
Punkt 6: Ansvarig person anges med tjänstebenämning
Punkt 7: Ansvarig myndighet - socialförvaltningen ändras till socialnämnden. Ansvarig person saknas kompletteras för socialnämndens
del med socialchef.
Punkt 8.1: Ansvarig myndighet saknas - ska vara socialnämnden och
ansvarig person ändras till socialchefen. (ordf tas bort)
Punkt 8.2: Ansvarig myndighet saknas - ska vara socialnämnden.
Ansvarig person ska vara socialchefen. (ordf tas bort)
Punkt 8.3: Ansvarig person anges med tjänstebenämning
Punkt 8.4: Ansvarig person saknas - bör vara kc
Punkt 8.5: Ansvarig myndighet ändras till socialnämnden
och utbildnings- och kulturnämnden Ansvarig person saknas bör vara resp förvaltningschef
Punkt 8.6: Ansvarig person anges med tjänstebenämning.
Punkt 8.7: Ansvarig person anges med tjänstebenämning.
Punkt 8.8: Ansvarig person bör vara respektive förvaltningschef.
Handlingsplanen bör förses med giltighetstid. Med hänsyn till att det
gått 1/3 av 2011 bör giltighetstiden anges till 2011-04-15—2011-12-31.

Justerandes sign.
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§ 61 forts
Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden
proposition på huruvida kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå
Ingegerd Lenanders (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutat bifalla Ingegerd Lenanders yrkande.
Därefter beslutar kommunstyrelsen att i övriga delar bifalla
Brottsförebyggande Rådets förslag till handlingsplan.
Beslutsunderlag
Brottsförebyggande Rådets förslag till handlingsplan
för 2011
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse
Beslutet expedieras till:
Brottsförebyggande Rådet

Justerandes sign.
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§ 62

Personalförsörjningsplan 2011-2014
Dnr 2011/130.020

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta det av personalchefen upprättade förslaget till personalförsörjningsplan att, med de
ändringar och tillägg som framgår av kommunstyrelsens protokoll,
gälla 2011-05-01 - - 2014-12-31.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2010-11-24
att ge personalchefen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram
en personalförsörjningsplan.
Det finns idag drygt 800 anställda i Markaryds kommun. Av dessa
kommer ca 140 st fyllt 65 år vid 2014 års utgång. Sannolikt väljer
merparten av dessa att avgå med pension vid fyllda 65 år. Dessutom
kommer 100 - 125 av kommunens anställda under denna period sluta
sin anställning av andra skäl än pension. Detta innebär att Markaryds
kommun står inför en mycket omfattande personalomsättning.
Detta läge är inte unikt för Markaryds kommun, de flesta av landets
kommuner, landsting och även många företag står inför en liknande
situation.
För att möta det framtida behovet av personal så har personalchefen
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tagit fram ett förslag på
personalförsörjningsplan 2011 - 2014.
Dagens sammanträde
Vid överläggningen i ärendet yrkar Vivian Graff (S), med instämmande
av Ingemar Lagerqvist (S), ändring av förslaget med att texten på sidan
”Löner och förmåner”, stycke tre, under rubriken ”Handlingsplan”, sista
punkten, ges följande lydelse: ”I Markaryds kommun erbjuds alla anställda
heltid med deltid som möjlighet”.

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2011-04-12

§ 62 forts
Ordföranden yrkar att Vivian Graffs yrkande avslås och att
den i personalchefens förslag redovisade lydelsen bibehålls:
”Anställda i Markaryds Kommun skall i möjligaste mån
ges den sysselsättningsgrad som var och en önskar”.
Sven Jansson (C) yrkar att förslaget under rubriken ”Uppdrag”,
på sidan ”Mål”, ”Uppdrag” och ”Redovisning”, ges följande
tillägg: ”Undersöka möjligheten att samverka med andra
arbetsgivare”.
Ordföranden yrkar att förslaget under rubriken ”Uppdrag”,
(samma sida som ovan) ges följande tillägg: ”Hur rekryteringsprocessen hittills fungerat”.
Ingegerd Lenander (KD) yrkar att förslaget ändras enligt
följande:
”1. Punkten Redovisning. ”Förvaltningarna” ändras till
”Samtliga nämnder/styrelser.
2. Punkten Kompetensutveckling, och Ansvarig, ändras
”Respektive förvaltning till ”Samtliga nämnder/styrelser.
3. Punkten Ledarutveckling och Ansvarig ändras punkt 1
och 3 till ”Kommunstyrelsen i sin egenskap av personalorgan”
Punkt 2 ändras till ”resp nämnd/styrelse. Punkt 4 ändras till
”Kommunstyrelsen”
4. Punkten Hälsa och friskvård, och Ansvarig ges hela följande
nya lydelse: ”Kommunstyrelsen i sin egenskap av personalorgan
är ansvarig för punkterna 1 och 2. Ansvaret för punkterna 3–5
åvilar resp nämnd/styrelse
5. Punkten Jämställdhet och Ansvarig ändras ”Förvaltningscheferna
till Samtliga nämnder och styrelser”
6. Punkten Löner och förmåner och Ansvarig ges följande lydelse:
”Punkt 1, 2 och 4 Kommunstyrelsen i sin egenskap av personalorgan.
Punkt 3 och 5 Samtliga nämnder och styrelser.
7. Punkten Samverkan och Ansvarig ges följande lydelse:
”Punkt 1, 2 och 3 Samtliga nämnder och styrelser. Punkt 4 Kommunstyrelsen i sin egenskap av personalorgan”
Vi är ju redan en bra bit in på 2011 och därför bör det i planen anges
att den gäller fr.o.m 2011-05-01 – 2014-12-31.”

Justerandes sign.
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Protokoll 2011-04-12

§ 62 forts
Sedan överläggningarna förklarats avslutade ställer ordföranden
proposition på dels Vivian Graffs yrkande och dels ordförandens
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med ordförandens avslagsyrkande.
Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner voteringsproposition enligt vilken den som vill bifalla ordförandens yrkande
röstar ja och den som vill bifalla Vivian Graffs yrkande röstar nej.
Vid öppen omröstning röstar kommunstyrelsens ledamöter enligt
följande:
Omröstningsresultat
Britt-Marie Stridh
Carl Eric Svensäter
Caroline Lindbergh
Ingegerd Lenander
Carina Lindeberg
Sven Jansson
Ingemar Lagerqvist
Vivan Graff
David Lavin
Robin Hansen
Bengt Germundsson

Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja

Ordföranden tillkännager att sex ja-röster och fem-nej röster
avgetts. Kommunstyrelsen har således beslutat i enlighet med
ordförandens yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på huruvida kommunstyrelsen
vill bifalla eller avslå Ingegerd Lenanders yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ingegerd Lenanders
yrkande.
Därefter beslutar kommunstyrelsen i enlighet med det av personalchefen
redovisade förslaget i övriga delar.

Justerandes sign.
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§ 62 forts
Ordföranden ställer proposition på huruvida kommunstyrelsen vill
bifalla eller avslå Sven Janssons (C) tilläggsyrkande, under rubriken
”Uppdrag”, och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla yrkandet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på huruvida kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå ordförandens tilläggsyrkande,
under rubriken ”Uppdrag”, och finner att kommunstyrelsen
beslutat bifalla yrkandet.
Beslutsunderlag
Personalchefens skrivelse 2011-03-08
Personalförsörjningsplan 2011 - 2014
Beslutet expedieras till:
Personalchefen

Justerandes sign.
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§ 63

Utbildnings- och kulturnämndens begäran
om tilläggsbudgetering av ej förbrukade
investeringsmedel i budget 2010
Dnr 2010/2.041

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilläggsbudgetera 100 000 kronor på projekt 1645 arbetsmiljöåtgärder på såväl kostnads- som intäktssidan i utbildningsoch kulturnämndens investeringsbudget för 2011.
Bakgrund och sammanfattning
Förvaltningen anhåller om att kvarvarande medel för
följande investeringsprojekt tilläggsbudgeteras i budget
2011.
Projekt 1698 Plastisbana
Utbildnings- och kulturnämnden tillfördes 250 000 kronor
i investeringsbudget 2010 för uppförande av plastisbana.
Under 2010 har nämnden omprioriterat 150 000 kronor
till belysning vid Hinneryds konstgräsplan (beslut KS
§ 125/10). Kvarvarande 100 000 kronor kommer inte att
användas till plastisbana.
Förvaltningen föreslår att kvarvarande 100 000 kronor
tilläggsbudgeteras i 2011 års investeringsbudget projekt
1645 arbetsmiljöåtgärder.
Beslutsunderlag
UKn § 18/11
Förvaltningsassistentens tjänsteskrivelse
Beslutet expedieras till:
Utbildnings- och kulturnämnden
Förvaltningsekonomen

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2011-04-12

§ 64

Socialnämndens anhållan om tilläggsbudgetering
av icke förbrukade medel ur investeringsbudgeten
för 2010
Dnr 2010/2.041

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
tilläggsbudgetera 1 115 000 kronor av socialnämndens
icke förbrukade investeringsmedel 2010 på såväl kostnadssom intäktssidan i socialnämndens investeringsbudget för
2011.
Bakgrund och sammanfattning
Förslag om att kvarvarande investeringsmedel för 2010
skall tilläggsbudgeteras 2011 års investeringsbudget för
att finansiera redan påbörjade, men ej avslutade projekt.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
Dokument ”Anhållan om tilläggsbudgetering av icke
förbrukade medel ur investeringsbudget 2010”
Beslutet expedieras till:
Förvaltningsekonomen

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2011-04-12

§ 65

Hemställan om tilläggsbudgetering för
kommunal energi- och klimatrådgivning
för år 2011
Dnr 2011/9.225

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgeterar 280 000 kronor på verksamhet 3201 på såväl
kostnads- som intäktssidan i kommunstyrelsens driftbudget
år 2011 för energi- och klimatrådgivning.
Bakgrund och sammanfattning
Statens energimyndighet beviljar Markaryds kommun
efter ansökan om stöd motsvarande 100 procent av
stödgrundande kostnader, dock högst 560 000 kronor
för genomförande av projektet Energi- och klimatrådgivning
under tiden 2011-01-01---2012-12-31. Målet är fortsatt arbete
med företag samt andra organisationer. Minskad beroende
av fossila bränslen inom hela kommunen. Energieffektivisering
och minskad energianvändning ska ha högsta prioritet under
de kommande åren.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse
Beslutet expedieras till:
Förvaltningsekonomen
Fastighetsingenjören

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2011-04-12

§ 66

Avslutande av gravrättsinnehav samt fördelning
av resterande kvarlåtenskap från Erik Gustavssons
dödsbo
Dnr 2011/32.046

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att teckna gravrätten
för ytterligare fem år och att gravrättsinnehavet därefter avslutas.
Vidare föreslås att kommunfullmäktige överlämnar resterande
medel av den gåvan Erik Gustavsson skänkte kommunen till
utbildnings- och kulturnämnden att användas till biblioteket i
Markaryds tätort.
Bakgrund och sammanfattning
Markaryds församling har kontaktat Ekonomi- och IT- enheten
angående fortsatt gravvård för Erik Gustavssons grav. Markaryds
kommun har stått som gravvårdsinnehavare tom 10-12-31.
Frågan har behandlats i Socialnämnden.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att Markaryds
kommun avslutar gravrättsinnehavet den 31 december 2010.
Vidare föreslås att kommunfullmäktige överlämnar resterande
medel av den gåva Erik Gustavsson skänkte kommunen till
utbildnings och kulturnämnden att användas till biblioteket
i Markaryds tätort.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll § 6
Redovisningsekonom Yngve Franssons skrivelse den
14 december 2010
Erik Gustavssons testamente daterat den 5 april 1983
Beslutet expedieras till:
Redovisningsekonomen

Justerandes sign.
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Kommunstyrelsen

Protokoll 2011-04-12

§ 67

Redovisning ej färdigbehandlade motioner
Dnr 2011/158.100

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att redovisningen
läggs till handlingarna.
Bakgrund och sammanfattning
Enligt bestämmelserna i kommunfullmäktiges arbetsordning
ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner
som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Följande
motioner är ej färdigbehandlade:
1. Motion om vägning av hushållssopor
Inlämnad av Göran O Persson (M) 2010-06-23
Dnr 2010/284.452
Motionen bereds f.n. inom kommunstyrelsen
2. Motion angående ändring av lokala trafikföreskrifter
Inlämnad av Kirsten Wagner (S) 2010-10-28
Dnr 2010/425.511
Motionen bereds f.n. inom kommunstyrelsen
3. Motion angående farthinder på Bruksvägen
Inlämnad av Kirsten Wagner (S) 2010-10-28
Dnr 2010/426.311
Motionen bereds f.n. inom kommunstyrelsen
4. Motion om att göra debatten och de politiska besluten
ännu mer tillgängliga i Markaryds kommun
Inlämnad av Bengt Germundsson (KD) 2010-12-16
Dnr 2010/514.101
Motionen bereds f.n. inom kommunstyrelsen
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5. Motion om byggande av hyresrätter i kommunal regi
Inlämnad av Yvonne Karlsson (S) 2010-12-16
Dnr 2010/519.012
Motionen bereds f.n. inom kommunstyrelsen
6. Motion om rastvakter i samarbete med pensionärsorganisationer. Inlämnad av Yvonne Karlsson (S) 2010-12-16
Dnr 2010/520.620
Motionen bereds f.n. inom utbildnings- och kulturnämnden
7. Motion om att låta besöksnäringen överta turismverksamheten
Inlämnad av Milica Dragas (M) 2011-02-24
Dnr 2011/4.841
Motionen bereds f.n. inom kommunstyrelsen
8. Motion om att skapa ett gemensamt nyårsfirande i Markaryds
kommun. Inlämnad av Milica Dragas (M) 2011-02-24
Dnr 2011/3.861
Motionen bereds f.n. inom kommunstyrelsen
9. Motion om att skapa bättre förutsättningar för kulturlivet
Inlämnad av Berne Eliasson, Lisa Karlsson och Joakim Reimerstam
(S) 2011-02-24
Dnr 2011/104.860
Motionen bereds f.n. inom utbildnings- och kulturnämnden
10. Motion - "Hur ska Markaryds tätort utvecklas?"
Inlämnad av Sven Jansson och Isak Engqvist (C) 2011-02-24
Dnr 2011/103.011
Motionen bereds f.n. inom kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Utredningschefens tjänsteskrivelse.
Beslutet expedieras till:
Utredningschefen

Justerandes sign.
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§ 68

Anmälan av delegationsbeslut
Dnr 2011/35.020

Beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisade beslut, fattade enligt
antagen delegationsordning, till handlingarna.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott,
ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen
antagen delegationsordning. 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.
Sammanställning
Hnr 2011.1719
- Förlängning av avtal livsmedel.
kanslichefen Maria Andersson
- Hyresavtal bostadsläght.
Teknisk handläggare Kerstin Andersson
- Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Teknisk handläggare Kerstin Andersson
- Ansökan lotteritillstånd
Löneassistent marianne Waldau
- Ksau § 26 - 39
- Tilldelningsbeslut och redogörelse
upphandling av borrning
Upphandlingsek. Almira Mahmutbegovic
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- Antar anbud på gånghjälpmedel
Upphandlingsek. Almira Mahmutbegovic
- Antar anbud upphandling hygien och
sjukvårdsmaterial
Upphandlingsek. Almira Mahmutbegovic
- Ramavtal drivmedel
Upphandlingsek. Almira Mahmutbegovic
- Avtal livsmedel, färskt bröd
Upphandlingsek. Almira Mahmutbegovic
- Förlängning av avtal, mejeriprodukter
Upphandlingsek. Almira Mahmutbegovic
- Avslag om egen rengöring, sotning av
förbränningsanläggning
Stf räddningschef Anders Johansson
- Medger Bacchu´s Rest. & Pub disponera gångbana vid
Drottninggatan 26 för uteservering
Teknisk handläggare Kerstin Andersson
- Medger Rest. & Pizzeria Aroma disponera Posttorget för
utökad serveringsyta i samband med vårmarknaden
Teknisk handläggare Kerstin Andersson
- Förlängning av avtal frukt och grönt
Upphandlingsek. Almira Mahmutbegovic
Hnr 2011.1720
- Beviljad förlängd hämtningsintervall av slam
Ekonomiassistent Christina Svensson
- Beviljad renhållningsbefrielse hämtning av
hushållsavfall
Ekonomiassistens Christina Svensson

Justerandes sign.
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- Tillfällig lokal trafikföreskrift för Markaryds Friluftsklubb i samband med motionsloppet
Karttekniker Gith Karlsson
- Delegationsbeslut ärendegrupp F-personaladm.
Personalsekreterare Kirsten Wagner
Beslutsunderlag
Delegationslistor
Förvaltningsassistentens tjänsteskrivelse

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

24

Kommunstyrelsen

Protokoll 2011-04-12
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Kommunens representation i styrelsen för
Leader Linné ideell förening
Dnr .

Beslut
Kommunstyrelsen utser Sven Jansson (C) som kommunens
representant, företrädande offentlig sektor, till ersättare i
styrelsen för Leader Linné ideell förening.
Bakgrund och sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande anför i en skrivelse daterad
2011-04-12:
”Under de inledande åren av EU-projektet Leader Linné
har Markaryds kommun, i form av företrädare för offentlig
sektor, valt att inte utse någon politisk företrädare som
representant i styrelsen för Leader Linné ideell förening.
Flera andra kommuner har valt att utse politiker som
representanter i styrelsen. Inför den förestående förenings
stämman har frågan om kommunens representation diskuterats,
varvid det bedömts lämpligt att under den återstående projektperioden nominera en politiker från kommunstyrelsen till den
plats som erbjuds Markaryds kommun i styrelsen för Leader
Linné.”
Beslutet expedieras till:
Den valde

Justerandes sign.
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