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 Kommunstyrelsen 2022-10-18 
  
 
 Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 18 oktober: 
  

1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna nytt ägardirektiv till 
Kommunassurans och att uppdra åt utsett ägarombud eller dennes ersättare att vid 
extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 
 

2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna nytt aktieägaravtal för 
Kommunassurans och att uppdra åt kommunens firmatecknare att, efter beslut vid 
den extra bolagsstämman den 16 november 2022, underteckna aktieägaravtalet för 
Markaryds kommuns räkning. 

 
3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att partiernas redovisning av användningen 

av 2021 års partistöd med bifogade granskningsrapporter läggs till handlingarna. 
 

4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att, med beaktande av utbildnings- och 
kulturnämndens yttrande ovan, anse motionen ”Stöd från politiken till kommunens 
skolbibliotek för Skolframgång” besvarad. 

 

5. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av ej 
färdigbehandlade motioner till handlingarna. 

 
6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att i kommunstyrelsens investeringsbudget 

för 2023 anvisa 1 mkr för det fortsatta arbetet med projekt ”Blåljushus – 
Luhrpasset”. 
 

7. Att överlämna delårsbokslutet efter augusti månad 2022, bokslutsprognosen 
inklusive kvalitetsredovisningen till revisorerna och kommunfullmäktige och att i 
övrigt notera informationen. Efter balanskravsjusteringar med orealiserade förluster 
i kommunens värdepapper uppgår årets resultat efter balanskravsjusteringar till 12,2 
mkr.  
 

8. Att verksamhetsansvaret för KAA, Kommunalt aktivitetsansvar, överförs från 
Utbildnings- och kulturförvaltningen (UKF) till kommunstyrelsen och att ansvaret 
delegeras till Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen (AIF). 

 
9. Att uppmana våra verksamheter att spara på energi enligt föreslagna åtgärder för att 

undvika elavbrott och hålla nere kostnaderna och att uppdra åt kommunchefen tillse 
att de i protokollet nämnda åtgärderna genomförs och följs upp, 
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10. Att ställa sig bakom avtalsförslaget som erbjuder busstrafik mellan Markaryd och 

Halmstad till en fast kostnad om 2,8 mkr årligen. Från detta belopp avgår 
näringslivets finansiering om 2,5 mkr, varför kommunens nettokostnad kommer att 
uppgå till 300 tkr årligen. 
 

11. Att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom 
Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet), att uppdra åt kommunens 
ägarombud eller dennes ersättare att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans 
den 16 november 2022 rösta för förslaget och att Markaryds kommun ska delta i 
egenandelsprogrammet med en egenandel om lägst 1,5 mkr. 

 
12. Att avge yttrande över Länsstyrelsens förslag till Byggnadsminnesstrategi 2022-2032 

och att i övrigt inte ha något att erinra över innehållet i Byggnadsminnesstrategi för 
Kronobergs län 2022-2032. 

 
 

 
Bengt Germundsson 
Kommunstyrelsens ordförande 


