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Kommunstyrelsen 2019-03-12

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 12 mars:
1.

Att föreslå kommunfullmäktige ombudgetera totalt 4,2 miljoner kronor i
socialnämndens budget för år 2019 för investeringar och specialdestinerade
statsbidrag samt 5,3 miljoner kronor i utbildnings- och kulturnämndens
investeringsbudget för investeringsprojekt som är påbörjade, men som ej hunnit
avslutas under 2018.

2. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa förslag till reglemente för valnämnden att
gälla från och med 2019-04-01.
3. Att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut kvartal 4/2018 enligt
Socialtjänstlagen och LSS till kommunfullmäktige.
4. Att överlämna revisionsrapporten ”Granskning av besökssäkerhet och skalskydd”
samt utbildnings- och kulturnämndens yttrande till kommunfullmäktige.
”Utbildnings- och kulturnämnden har 2019-02-13, § 17, beslutat att uppdra till
utbildningschefen att vidta åtgärder för att säkerställa att samtlig personal är väl
insatt i de rutiner som gäller vid mottagande av besök på skolorna samt att uppdra till
utbildningschefen att utreda möjligheterna för att installera dörrsignaler på
kommunens förskolor.”
5. Att avge yttrande över revisionsrapporten ”Granskning av kommunstyrelsens
styrning och ledning av den tekniska förvaltningen”.
”Kommunstyrelsen delar de slutsatser som framkommit i revisionsrapporten. Den
utredning av frågeställningen kring jäv, som genomförts med biträde av en jurist, är
klar. Av utredningen framgår att den organisation som finns idag bedöms som
tillräckligt tydlig och minimerar den risk för jäv som revisionen påtalat i sin rapport.
Utredningen bifogas kommunstyrelsens yttrande.
De budgetmässiga frågorna för fastighetsenheten som uppmärksammats i
uppföljningen för 2018, kommer att beaktas i budgetprocessen inför 2020 års
budget.”
6. Att inte ha något at erinra mot förslag till ändrad detaljplan för ”Markaryd 52.1”, en
fastighet omedelbart sydväst om viadukten i Markaryds centrum.
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8. Att ge Södra Smålands Avfall och Miljö (SSAM) i uppdrag att ta fram en gemensam
avfallsplan för de kommuner som är delägare i SSAM i enlighet med det förslag till
projektdirektiv för framtagande av avfallsplan för Lessebo, Växjö, Tingsryd, Älmhult
och Markaryds kommuner.
9.

Att anslå 77 500 kr ur kommunstyrelsens anslag till förfogande för genomförande av
en kommunal miljövecka samt att utöka miljöveckan till att omfatta en miljö- och
städkampanj under hela april månad.

10. Att anta dokumentet ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” att gälla
för den kommunala vuxenutbildningen från och med 2019-03-01.
11. Att anta redovisningen av de avslutade och pågående insatser som föreligger i
ärendet vad gäller Skolinspektionens granskning av vuxenutbildningen samt att
översända densamma till Skolinspektionen som huvudmannens svar på
myndighetens föreläggande.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

