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Kommunstyrelsen Protokoll 2022-05-10 

Tid och plats 2022-05-10, Ripesalen, 13:00-16:15 
Ajournering kl 14.35-14.50 

Tjänstgörande Bengt Germundsson (KD), ordförande 
Ledamöter Sven Jansson (C), 1:e vice ordförande 

Joakim Pohlman (S), oppositionsråd 
Caroline Lindbergh (KD) 

Samuel Wombell (KD), tjänstgörande ersättare för Carl 

Eric Svensäter (KD) 

Jan Fritiofsson (KD) 
Tommy Andersson (M) 

Ingrid Sundman (S) 

Andreas Holmgren (S), tjänstgörande ersättare för 
Hans Joachim Lindau (S) 

Patrik Alm (SD) 

Erika Fernestam (SD), tjänstgörande ersättare för 

Heino Johannesson (SD) 

Ersättare Niels af Trolle (KD) 
Jörgen Johansson (KD) 
Maria Asplund (C) 
Vivian Graff (S) 
Ros-Marie Jönsson Neckö (S) 

Övriga Lisa Fock, kommunchef 
närvarande Patrik Eurenius, ekonomichef” 

Sara Källgarn, kanslichef 

Marie Larsson, kommunsekreterare 

John Karlsson, näringslivschef $78 
Per Hansson, fastighetschef på Nibe AB $78 
Carl-Johan Herbertsson, Isrenn Arkitekter $78 

Bengt-Ove Olsson, säkerhetschef $79 
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Kommunstyrelsen Protokoll 2022-05-10 

Anslag om justering 

Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2022-05-10 

Datum då anslaget sätts 2022-05-13 Datum då anslaget 2022-06-03 
upp tas ned: 
Förvaringsplats för Kommunkansliet 
protokollet 

Underskrift (Mu Cow 7   
Marie Larsson 
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Kommunstyrelsen Protokoll 2022-05-10 

Ärendeförteckning 

Val av justerare 

877 Godkännande av dagordning 

§ 78 Naringslivets utveckling i Markaryds kommun 

§ 79 Information om beredskapslaget 

§80 Samråd av ny detaljplan for Gamla jarnvagsvallen, Markaryds kommun 

§ 81 Beslut om renhallningstaxa 2023 

§ 82 Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 2022-2025- 

Markaryds kommun 

§83 Yttrande över betänkandet "Användning av e-legitimation i tjänsten i den 

offentliga förvaltningen" (SOU 2021:62) 

$84 Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljningsansvar 

885 Återrapportering externa uppdrag 

§86 Allman information och dialog 

§ 87 Delegeringsbeslut 
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Kommunstyrelsen 2022-05-10 

KS § 77 

Godkannande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna dagordningen. 
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Kommunstyrelsen 2022-05-10 

KS § 78 

Naringslivets utveckling i Markaryds kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Mot bakgrund av den kraftiga expansion som naringslivet 1 Markaryd 
befinner sig 1 har kommunstyrelsen inbjudit Per Hansson, fastighetschef pa 
Nibe AB, samt Carl-Johan Herbertsson, Isrenn Arkitekter, för att informera 

om utbyggnadsplanerna på Västra Industriområdet. 

Nibe befinner sig i en stark expansiv fas och kommer fram till 2025 att 
bygga nya lokaler för produktion, forskning och utveckling samt 
kontor/administration på ett antal fastigheter på Västra Industriområdet. 
Totalt handlar detta om drygt 60 000 m? nybyggnation, vilket berör ett 
antal detaljplaner. 

De byggnationer som är aktuella och som redovisas utgörs av 
Vetenskapshuset, en utbyggnad av Conturafabriken och Marknadscenter, 
en ny byggnad ”Innovationshuset” med tillhörande kontor, laboratorium 
och testproduktion, fastigheter inom kvarteren Ässjan och Skruven med 
tillhörande nya kontor, en ny fabrik i Kv Skiftnyckeln, tillbyggnad av 
fabrik på Tången, samt en tillbyggnad av Sonoco Alcores fastighet som 
Nibe nyligen förvärvat. 

Detta ställer stora krav på samverkan med kommunen, bland annat vad 
gäller planering och tillstånd, men även utbyggnad av gator, GC-vägar, 

kollektivtrafik mm inom området. 

Näringslivschefen informerar om arbetet med de tre stora detaljplaner som 
parallellt pågår för att möta näringslivets behov på lite längre sikt. Dessa är 
Åmot 3:3 Östra, Misterhult 2:18 samt Ulvaryd 3:17 m fl. 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
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Kommunstyrelsen 2022-05-10 

KS 8 79 

Information om beredskapsläget 

Dnr 2022/134.016 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsen informeras kontinuerligt vid varje sammanträde om 
beredskapsläget. Kommunens hemsida uppdateras kontinuerligt med 
relevant information samt länkar till berörda myndigheters sidor för 
ytterligare information. 

Dagens sammanträde 

Säkerhetschefen ger en redovisning av det aktuella läget. Det råder ett 
fortsatt oroligt läge i Europa på grund av krisen i Ukraina. 

Vandrarhemmet fungerar fortfarande väl som evakueringsboende där 
samma personer som tidigare bor kvar i avvaktan på egna lägenheter. 
Migrationsverket har meddelat att dessa ska bli tilldelade lägenheter inom 
kort, troligtvis under kommande vecka. Vandrarhemmet kommer därefter 
att avvecklas som evakueringsboende, men nytt besked kommer i slutet på 
maj. 

Migrationsverket har fastställt hur länsfördelningen av flyktingar enligt 
massflyktsdirektivet ska se ut. För Markaryds kommun handlar det om max 
68 personer som kommer att placeras i kommunen utifrån den beräknade 
inströmningen. 

Markaryds kommun har fortsatt kontakt med Migrationsverket och 
bedriver i övrigt en aktiv omvärldsbevakning genom bland annat 
deltagande på samverkanskonferenser och andra möten. Hemsidan och 
intranätet uppdateras vid behov. Staben är vilande, men kan återaktiveras 
med kort varsel. I nuläget avvaktar vi nationella beslut, t ex vad som ska 

gälla efter den 1 juli? 
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Kommunstyrelsen 2022-05-10 

KS § 80 

Samrad av ny detaljplan for Gamla jarnvagsvallen, 

Markaryds kommun 

Dnr 2022/202. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att, med beaktande av arbetsutskottens yttrande, inte ha något att erinra mot 

forslaget. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-02-01, § 12, att bevilja 
plantillstand och ge milj6- och byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram 
en detaljplan som möjliggör for industriandamal pa det avstyckade område 
som idag är avsett for jarnvagsandamal. 

Syftet ar att, genom upprättande av en ny detaljplan for ”Gamla 
jarmvagsvallen”, andra området avsatt for jarnvagsandamal och parkmark 
mellan kvarteret Beckasinen och fastigheten Markaryd 34:4 sa att ett 
sammanhängande område for industriandamal erhålles samt att parkering 
möjliggörs inom del av Markaryd 34:4. 

Nibe AB ager Beckasinen 3 samt 7 och ett avtal ar tecknat dar även 
Markaryd 34:4 ska överlåtas till Nibe AB fran kommunen. For att kunna 
nyttja fastigheterna pa önskat, och mest effektivt, sätt önskar Nibe AB även 
köpa den mellanliggande marken, del av Markaryd 9:1, som ägs av 
kommunen och i gällande plan är avsatt som område för järnvägsändamål 

samt park. Denna ges då samma planbeteckning som angränsande 
områden. Den del av Markaryd 34:4 som är inom planområdet planläggs 
för parkering. 

Detsamma gäller för marken som delar av Beckasinen 2. Beckasinen 2 ägs 
av Balkheds som även de har uttryckt en önskan om att köpa den 
mellanliggande marken, som delar av deras fastighet, för att på så sätt 
kunna nyttja fastigheten mer effektivt. Den mellanliggande marken ägs av 
kommunen och är i gällande plan avsatt som område för järnvägstrafik. 
Även denna ges då samma planbeteckning som Beckasinen 2. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-04-11, $ 34, att godkänna 
samrådshandlingarna avseende ny detaljplan för Gamla järnvägsvallen och 
att sända desamma för samråd med standardförfarande i enlighet med 5 
kap. 11 § Plan- och bygglagen. Eventuella synpunkter ska lämnas till 
nämnden senast 2022-05-13. 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 1 

C bh HH



MARKARYDS 
a) KOMMUN 

  

Kommunstyrelsen 2022-05-10 

Arbetsutskottets beredning: 
Räddningstjänsten, fastighetsenheten och gata/parkenheten har i skrivelser 
meddelat att man inte har något att erinra mot förslaget. Det påpekas att det 
öster om järnvägsbanken kan finnas fiber som är förlagd i ett osäkert läge. 

Denna dragning framgår ej av plankartan. Det kan även finnas en 
fjärrvärmeledning i samma schakt som fiberkabeln. 

  

Inom VA-enheten pågår en utredning gällande dagvattenhanteringen. Detta 
då den befintliga detaljplanen är från 1965 och hårdgjorda ytor tillkommer 
1 området. 

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-02-01 $12 
MBN 2022-04-11 $34 

Beslutet expedieras till: 

MBN 
Teknisk avdelning 
Räddningstjänsten 
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Kommunstyrelsen 2022-05-10 

KS § 81 

Beslut om renhallningstaxa 2023 

Dnr 2022/193. 

Beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmaktige besluta 
att fastställa förslaget till Renhållningstaxa 2023 att gälla från och med 
2023-01-01. 

Bakgrund och sammanfattning 

Styrelsen för Södra Smålands avfall och miljö har 2022-04-08, $ 22, 
beslutat att godkänna förslag till renhållningstaxa 2023 för Tingsryd, 
Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner och att föreslå 
kommun fullmäktige i respektive kommun anta förslaget till 
renhållningstaxor att gälla från och med 2023-01-01. 

Renhållningstaxan antas av respektive kommuns kommunfullmäktige, och 
består av två separata avgiftsdelar som finansierar olika kostnader avseende 
hanteringen av hushållsavfall: 

Grundavgifter — finansierar kostnader som inte avser hämtningstjänster, 
främst kostnader för drift av återvinningscentraler samt för behandling av 
avfallet från dessa. Grundavgifterna finansierar även behandling av farligt 
avfall samt kostnader för administration, fakturering, information mm. 
Avgiften tas ut per hushåll och varierar i nivå beroende på 
abonnentkategori. 

Hämtningsavgifter — finansierar SSAM:s olika hämtningstjänster. I 
renhållningstaxorna finns hämtningsavgifter bl a för sophämtning, tömning 

av trekammarbrunnar/täta tankar och latrinkärl. Hämtningsavgifterna 
finansierar insamlingskostnad inklusive eventuella kostnader för behållare 
samt behandlingskostnader för insamlat hushållsavfall. Hämtningsavgiftens 
storlek beror på antal hämtade behållare, storlek på behållare, 
hämtningsintervall och eventuellt dragavstånd. 

Taxeförslag 2023 
Höjda grund- och hämtningsavgifter 
För beskrivning av bakgrund till föreslagen taxeförändring hänvisas till 

bilaga ”Prisändringsmodell renhållningstjänster 2023-2025”. 
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För den vanligaste villataxan föreslås avgifterna förändras totalt sett enligt 

  

  

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

nedan: 

Kommun | FNI-taxa 2022 (2 | FNI-taxa 2023 (2 | Höjning | Höjning 

st 370 I kärl 26 + | st 370 I kärl 26 + | kr/år kr/mån 
13 tömningar per | 13 tömningar per 
år) år) 

Älmhult 2 874 2 969 85 8 
Markaryd | 2 873 2 944 71 6 
Lessebo 2 862 3 010 148 
Växjö 2 700 2 836 136 
Tingsryd | 2 804 2 906 102 

Slamavskiljare 
För den vanligaste slamavskiljaren om 3 kubikmeter förändras avgifterna 

enligt följande: 

Älmhult | Markaryd | Tingsryd | Lessebo | Växjö 

Taxa obligatorisk | 1 100 1 100 1 100 1 100 740 
tomning 2022 

Taxa obligatorisk | 1 145 1 145 1 145 1 145 750 

tomning 2023 

Taxa budad 2 170 2 170 2 170 2 170 1 240 
tömning 2022 

Taxa budad 2 270 2 270 2 270 2 270 1 250 
tomning 2023               

Samtliga priser anges inklusive moms. 

Övriga förändringar i taxeforslaget: 
+ Avgift for leverans och montage av lock-i-lock pa fyrfackskarl. 

Beslutsunderlag 

Markaryd renhallningstaxa bilaga A-D 
Taxetryck Markaryd kommun 2023 med forbranningsskatt och moms 
Prisaéndringsmodell renhallningstjanster 2023-2025 
Beslut-202200003-SSAM-§ 22 om renhallningstaxa 
Tjänsteskrivelse angående förslag till beslut om renhallningstaxa 2023 for 
Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner 

Beslutet expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

  

Justerandes sign. 

TH 
Utdragsbestyrkande 

  

 



1(2) 

  

wre MARKARYDS "ae KOMMUN Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-05-10 

KS § 82 

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 2022- 

2025-Markaryds kommun 

Dnr 2022/23.015 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmaktige besluta 
att anta ”Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor 2022-2025 — 
Markaryds kommun” att gälla från och med 2022-06-01, 

och att nu gällande handlingsprogram, antaget av kommunfullmäktige 
2020-09-28, § 91, därmed upphör att gälla. 

Bakgrund och sammanfattning 

Alla kommuner är skyldiga att anta handlingsprogram för olyckor som kan 
leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker 

som finns i kommunen och vilken förmåga kommunen har att hantera 
riskerna. 

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är en målstyrd lagstiftning för att färre 
människor ska dö eller skadas och för att minska skador på egendom och 
miljö. I handlingsprogrammen ska det formuleras lokala, så kallade 
verksamhetsmål, som ska sträva mot de nationella målen. De lokala 
verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande verksamheten 
och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för 
olyckor. I juni 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens 
innehåll och struktur. 

De kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska 
styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som 
att kunna användas som information till allmänheten och kunna vara 
underlag för statens tillsyn. Programmen bör grunda sig i underliggande, 
mer detaljerade arbeten. Exempel på sådant underliggande arbete kan gälla 
beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och tillsyn av den 
enskildes brandskydd i form och nationella sammanställningar, regionala 
planer, karteringar med mer. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-02-07, $ 14, att sända ut 

remissutgåva för Plan för skydd mot olyckor i Markaryds kommun på 
remiss till de i planen angivna instanserna. Under samradstiden har 
yttranden har inkommit ifrån Uppvidinge kommun, Växjö kommun samt 
Länsstyrelsen Kronobergs län, vilka samtliga har svarat att de inte har 
någon erinran. 
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Kommunstyrelsen 2022-05-10 

Beslutsunderlag 

Räddningschefens förslag till Plan för skydd mot olyckor i Markaryds 
kommun 2022-2025 kompletterad med de remissvar som inkommit. 

Beslutet expedieras till: 

Räddningschef 
Teknisk förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 2022-05-10 

KS § 83 

Yttrande över betänkandet "Användning av e-legitimation i 

tjänsten i den offentliga förvaltningen" (SOU 2021:62) 

Dnr 2022/57.534 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

att avge yttrande i enlighet med vad som framgår av protokollet. 

Bakgrund och sammanfattning 

Regeringen beslutade den 12 mars 2020 att tillkalla en särskild utredare 
med uppdrag att utreda och lämna förslag för ökad och standardiserad 
användning av betrodda tjänster 1 syfte att höja säkerheten och stärka 
tilliten när de används i den offentliga förvaltningen. 

Markaryds kommun har genom remiss erbjudits att lämna yttrande över 
slutbetänkandet i Utredningen om betrodda tjänster, ”Användning av e- 
legitimation 1 tjänsten i den offentliga förvaltningen”, (SOU 2021:62) och 

avger härmed följande yttrande. 

Yttrande 
Markaryd kommun ställer sig i allt väsentligt bakom remissens förslag. 

Markaryds kommun använder i dag de sk Siths-korten för både fysisk och 
e-legitimering. Dessa fungerar dock inte i alla tjänster. Kommunen har idag 

nästan 1000 Siths-kort, vilket innebär att över 90% av de 
tillsvidareanställda har ett Siths.kort. Det är dock en liten andel av dessa, 

tjänstepersoner med beslutanderätt av olika slag som använder det för e- 

legitimering, troligtvis under 100 personer. 

De som behöver legitimera sig i tjänsten i ärenden där Siths-korten inte kan 
brukas är hänvisade till privat BankID. Detta leder, precis som remissen 
påtalar till problem inom lojalitet, arbetsgivaransvar, integritet och 
rättssäkerhet för såväl kommunen, tjänstepersonen och den individ, 
myndighet eller avtalspart som legitimeringen sker gentemot. 

Markaryds kommun vill därutöver delge följande synpunkter på remissens 

förslag till statligt sanktionerat system för e-legitimering: 

e Alla e-legitimationer med rätt tillitsnivå bör tillgängliga med möjlighet 
att id-växla, både internt mellan person och funktion och externt när du 
är privatperson. 
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e Multifunktionalitet kan for en liten kommun vara avgörande, da vara 
resurser ar begränsade och vi bor undvika splittrade system. e- 
legitimationen bör därför utformas for att även kunna utgöra passage 
och annan inloggning i fysiska system och faciliteter. 

e Systemet behöver fungera även för sällan- eller korttidsansvändare så 
som vikarier. 

e Det år viktigt att signeringsnivåerna är knutna till funktion och 
delegeringsnivå. 

e Systemet måste möjliggörs kollegial medsyn, att flera handläggare kan 
vara inne i samma ärende utan att använda varandras e-legitimation. 

e Det är viktigt att handlaggningstiden för att få ny/ ändrad e-legitimering 
är kort. 

e Systemet måste ha hög säkerhetsnivå och vara robust för att minimera 
driftproblem. 

Beslutet expedieras till: 

Regeringskansliet 
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Kommunstyrelsen 2022-05-10 

KS § 84 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppfoljningsansvar 

Dnr 2022/209.04 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmaktige beslutade 2021-11-29, § 126, bland annat att 
”*kommunstyrelsen regelbundet ska följa upp såväl det ekonomiska som 
verksamhetsmassiga läget for samtliga nämnder och styrelsen inklusive ett 
urval av genomförda investeringsprojekt.” 

Dagens sammanträde 

Ekonomichefen redogör för den ekonomiska uppföljningen efter fyra 
månader som på helårsbasis uppvisar ett prognostiserat resultat om 12,4 
mkr. vilket är ca 1,5 mkr bättre än budget. 

Ej utfördelade centrala buffertmedel uppgår till 32 mkr. 

Marknadsvärdet för pensionskapitalförvaltningen uppgick vid april månads 
utgång till 309,7 mkr. 
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Kommunstyrelsen 2022-05-10 

KS § 85 

Aterrapportering externa uppdrag 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande informerar fran 
- Pågatåg Nordost 2022-05-06 
- Styrelsemöte med SSAM 2022-05-09 
- Räddsam 2022-05-09 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och kommunchefen informerar från 

- Kommunalt forum 2022-05-06 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande informerar från 
- F6reningsstamma Energikontor Sydost 
- Strategiskt samtal på Länsstyrelsen om jordbrukets förutsättningar 
- VoB Kronoberg 

Jan Fritiofsson (KD) informerar fran 

- Årsstämma med SSAM 
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Kommunstyrelsen 2022-05-10 

KS § 86 

Allman information och dialog 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande informerar: 
- Studiebesök på Alandsköp 2022-04-26 
- Samhällsekonomiskt forum 2022-04-28 

Kommunchefen informerar om den pågående rekryteringen av ny 
förvaltningschef till AIF. 
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Kommunstyrelsen 2022-05-10 

KS § 87 

Delegeringsbeslut 

Dnr 2022/10.002 

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. 

Delegeringsbeslut Räddningschefen; Beslut om avslag för tillstånd till 
hantering av brandfarlig vara Hnr 2022.530 
Delegeringsbeslut Kanslichef 2022-03-15 Beslut avslag utlämnande av 
handling Dnr 2022/96 Hnr 2022.345 
Delegeringsbeslut Kommunstyrelsens ordförande 2022-03-27 Beslut 
avslag utlämnande (del av) handling Dnr 2022/96 Dokumentid 352060 
Delegeringsbeslut ekonomiskt bistånd 2022-04-01—2022-04-30 
Delegeringsbeslut anställningar 2022-02-01—2022-04-30 
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