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Anslag om justering 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2022-09-26 
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Arendeférteckning 

§ 73 SCB:s Medborgarundersokning 

§ 74 Medborgarnas frågestund Kommunfullmaktige 2019-2022 

875 Byte styrsystem VA 

§ 76 Busstrafik Markaryd- Halmstad 

§ 77 Utökning av laneram 

§ 78 Protokoll över inspektion av kommunens 6verformyndarverksamhet 

§ 79 Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under 2021 

§ 80 Rapportering av ej verkstallda beslut enligt socialtjanstlagen och LSS 

§ 81 Begäran om entledigande fran Stefan Nilsson 
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Ledamot Narvaro 
  

  

Af Trolle Niels (KD) 
  

Andersson Tommy (M) 
  

Asplund Maria (C) 
  

Blank Gege (opol) 
  

Blomqvist Marianne (SD) 
  

Cedergren Ann-Marie (KD) 
  

Eliasson Berne (S) 
  

Engqvist Ulf (S) 
  

Fager Ronny (SD) 
  

Fernestam Erika (SD) 
  

Germundsson Bengt (KD) 
  

Gustafsson Conny (M) 
  

Hansen Robin (S) 
  

Almakmal, Aladdin (S) 
  

Jansson Sven (C) 
  

Johanneryd Bo (KD) 
  

Johannesson Heino (SD) 
  

Johansson Jorgen (KD) 
  

Larsson Berit (KD) 
  

Lenander Ingegerd (KD) 
  

Lindbergh Caroline (KD) 
  

Madestam Eva (KD) 
  

Niyimbere Marie (KD) P|
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Nilsson Stefan (SD) 
  

  

    Nil Sylvia KD: X 

Johansson, Mikaela (KD) 

Petersson, Josefin (S) Xx 

Petersson Katrin (S) X       
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Pohlman Joakim (S) 
  

Reimerstam Joakim (S) 
  

Stridh Britt-Marie (KD) 
  

Sundman Ingrid (S) 
  

Svensson Lundin Maria (KD) 
  

Svensater Carl-Eric (KD) 
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Walerholt Ingvar (SD) 

Andersson, Johan (SD) 
    ><     Wombell Samuel (KD) 
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KF § 73 

SCB:s Medborgarundersékning 

Beslut 

Kommunfullmaktige beslutar 
att notera informationen. 

Dagens sammanträde 

Controllern redogör for SCB:s Medborgarundersékning. 
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KF § 74 

Medborgarnas frågestund Kommunfullmaktige 2019-2022 

Dnr 2019/22.KS 

Beslut 

I ärendet fattas inga beslut. 

Bakgrund och sammanfattning 

Medborgarna har möjlighet att ställa sina frågor som ligger inom den 
kommunala kompetensen och inte berör individärenden. 

Dagens sammanträde 

Inga frågor var anmälda vid dagens sammanträde. 
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KF § 75 

Byte styrsystem VA 

Dnr 2022/332.KS 

Beslut 

Kommunfullmaktige beslutar 
att tillaggsbudgetera 2,5 mkr for projekt 11540 ”Byte styrsystem VA- 
anläggningar”. 

Bakgrund och sammanfattning 

Under 2021 påbörjades bytet av styrsystem på vattenverken i Hylte och 
Grönö. Även reningsverken Ribersdal och Kvarnaholm kommer att behöva 
nya styrsystem. Kostnaderna för bytet har överskridit de budgeterade. 
Totalt uppskattas kostnaden bli 5,0 mkr för de båda vattenverken. Om 
tidplanen följs kommer årets budget därför att överskridas med 2,5 mkr. 
Projektet utförs på löpande räkning genom ramavtal. 

Samarbetet mellan driftpersonal och utförare har fungerat bra och systemen 
har provkörts kontinuerligt efterhand som installationer utförts. Som 
referenskostnader kan nämnas att Tingsryds kommun bytte styrsystem på 
Ryds vattenverk 2017-2018 till en kostnad på 5,0 mkr och därefter 2018- 
2020 på Hensmåla vattenverk för 4,8 mkr. I Alvesta byttes styrsystemet på 
ett reningsverk för ca 3,0 mkr under 2016. 

Styrsystemen har en avskrivningstid på 15 år och de extra tilldelade medlen 
kommer årligen belasta framtida budgetar med 167 tkr exkl. finansiella 
kostnader. 

Denna typ av arbeten är nödvändiga för att säkerställa vattenverkens 
funktion. Med pålitliga system kan leveranssäkerheten tryggas och därmed 
även förtroendet för verksamheten hos brukarna. Ett haveri i styrsystemet 
innebär att vattenverket slutar att fungera. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, VA-chef 2022-08-26 
Beslut KSAU 2022-09-05 $134 

Beslutet expedieras till: 

VA-chef 

Förvaltningschef teknisk avdelning 
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KF § 76 

Busstrafik Markaryd- Halmstad 

Dnr 2022/348.KS 

Beslut 

Kommunfullmaktige beslutar 
att principiellt ställa sig bakom det föreslagna trafikupplagget, 
att tillskjuta erforderliga medel för att finansiera underskottet för trafiken 
under förutsättning att övriga involverade parter svarar för sina respektive 
delar i enlighet med det föreslagna trafikupplägget, 

och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna de avtal och 
överenskommelser som i övrigt följer av beslutet. 

Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds kommun har under lång tid arbetat aktivt för att trafiken med 
persontåg på Markarydsbanan ska startas upp även mellan Markaryd och 
Halmstad. Med de förutsättningar som gäller för projektet, som det 
inarbetats i den nationella planen, kan detta sannolikt inte bli verklighet 
förrän tidigast 2028. Mot bakgrund av den stora inpendlingen, näringslivets 
behov av kompetent arbetskraft samt de ökade bränslepriserna har 
Markaryds kommun, tillsammans med näringslivet, engagerat Sydsvenska 
Industri- och Handelskammaren i ett arbete för att starta en tätare busstrafik 
mellan Markaryd och Halmstad. 

Förslaget innebär en ny linjedragning som i stora delar behåller dagens 
linjesträckning för linje 325. Tidtabellerna och sträckningen anpassas inom 
Markaryd för att trafikera arbetsplatserna. Med åtgärd inom Halmstad leder 
detta till oförändrad restid. 

Resor till och från Laholm kommer fortsatt att ske med byte i Veinge. 
Turer som går sena kvällar, nätter och tidiga morgnar föreslås dock köra 
inom Laholm då anslutande buss i Veinge saknas. 

Linjens sträckning motsvarar Markarydsbanans sträckning på bästa sätt 
efter förutsättningarna, vilket kommer underlätta en övergång från buss till 
tåg när tågtrafiken kommer igång på banan. 

Utbudet består idag av en tur per riktning måndag till torsdag samt 
ytterligare en dubbeltur på fredagar samt en dubbeltur på söndagar. 
Utbudet enligt det nya trafikeringsförslaget utökas till 9 turer i riktning mot 
Markaryd och 8 turer i riktning mot Halmstad per vardag. Dubbelturen på 
söndagar är kvar men vänder riktning. Denna utökning kräver ytterligare 
två fordon utöver det fordon som används till linje 325 idag. 
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Kostnadsbild brutto uppgar till ca 5,2 - 5,5 miljoner kr/helar. Naringslivet 
har, främst genom utfästelser fran NIBE AB, erbjudit sig finansiera hälften 
av kostnaderna, ca 2,7 mkr. Resterande del avses finansieras med 1/3 av 
Region Kronoberg och 2/3 av Region Halland. Detta avser en 
forsdksverksamhet om tre år. 

En avstamning har skett med Svensk kollektivtrafik och Lindahls 
advokatbyrå. Det finns ett tydligt lagstéd för tillköp av trafik fran en 
kommun, medan det råder en juridisk gråzon gällande tillkép fran företag. 
Detta innebär en risk, varför tillköpet bör ske via Markaryds kommun, där 
näringslivet (NIBE AB) finansierar halva kostnaden. Utförandet sker 
lämpligtvis i form av ett projekt över tre år med start i december 2022. 

Vad gäller den tredjedel som ska finansieras av Region Kronoberg, anser 
regionen att detta är en försöksverksamhet som ska finansieras av 
Markaryds kommun som köper trafiken från Länstrafiken Kronoberg, som 
i sin tur har trafikeringsavtal med Hallandstrafiken. Om försöket blir 
positivt kan regionen därefter eventuellt finansiera en fortsatt trafik. 

Förutsättningar för start av trafik är december 2022. Förslaget förutsätter en 
delfinansiering på 50 % av bruttokostnaden. Det kräver vidare 
samstämmiga politiska beslut i närtid. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde: 
Näringslivschefen och kommunstyrelsens ordförande redogör för de 
diskussioner och beslut som kontinuerligt förs för att trafiken ska kunna 
starta som planerat i december 2022. 

  

Hallandstrafikens styrelse har 2022-08-25 beslutat att tillföra medel för en 
projektperiod på tre år till den så kallade ”Markarydsbussen”. Detta under 
förutsättning att Halmstads kommun och Laholms kommun fattar liknande 
beslut. I ett gemensamt pressmeddelande har kommunerna meddelat att 
man inom kort kommer att fatta ett sådant beslut. 

Markaryds kommun och Region Kronoberg har redan i juni meddelat att 
man ställer sig bakom förslaget. Vid överläggningar 2022-09-01 står 
presidiet i Trafiknämnden i Region Kronoberg fast vid att trafikupplägget 
ska betraktas som en försöksverksamhet. Därmed anser Trafiknämnden att 
Markaryds kommun ska i sin helhet finansiera den nettokostnad som faller 
inom Länstrafiken Kronobergs områdesansvar. 

Länstrafiken Kronoberg och Hallandstrafiken kommer att upprätta ett avtal 
om det nya trafikupplägget, medan Markaryds kommun har att upprätta ett 
avtal med NIBE AB om det tillköp av trafik som ligger till grund för det 
nya trafikupplägget. 
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Trafiknämndens ordförande har vid överläggningarna 2022-09-01 
meddelat att Länstrafiken Kronoberg till kommunstyrelsens sammanträde 
2022-09-13 kommer att skicka över ett underlag för de formella beslut som 
behöver fattas av Markaryds kommun. Detta underlag uppges inte vara 
klart eftersom Hallandstrafiken ännu inte har färdigställt 
beräkningsunderlaget. 

Kommunstyrelsen anser det vara av stor betydelse att trafiken startar i 
december 2022, varför det är angeläget att kommunfullmäktige fattar ett 
principbeslut i ärendet. 

Dagens sammanträde 

Bengt Germundsson (KD) yrkar, med instämmande av Joakim Pohlman 
(S), Tommy Andersson (M), Sven Jansson (C) och Heino Johannesson 
(SD), bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Arbetsmaterial ”Markarydsbussen” 
Beslut KSAU 2022-08-08 $125 
Beslut KS 2022-08-16 $119 
Beslut KSAU 2022-09-05 $131 
Beslut KS 2022-09-13 $ 128 

Beslutet expedieras till: 

Region Kronoberg 
Länstrafiken Kronoberg 
Trafiknämnden 
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KF § 77 

Utökning av laneram 

Dnr 2022/311.KS 

Beslut 

Kommunfullmaktige beslutar 
att utöka laneram enligt förslaget till 250 000 tkr. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmaktige har 2021-11-29 § 126 fastställt en total högsta 
laneram for kommunen pa 150 000 tkr. Den totala högsta laneramen har 
varit oförändrad beloppsmiassigt sedan 2017. I dagsläget har kommunen 
upptagit lan pa totalt 125 000 tkr och kommer inom en snar framtid ha 
behov av att lana upp ytterligare, i och med att investeringsvolymen ar pa 
en fortsatt hog niva. For att undvika att hamna i likviditetsbrist, pa grund av 
att kommunen utnyttjat hela den beslutade laneramen, föreslås att den 
totala högsta laneramen utökas till 250 000 tkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2022-06-27 
Beslut KS 2022-08-16 §120 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomichefen 
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KF § 78 

Protokoll över inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet 

Dnr 2022/304.KS 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ta emot rapporten och lägga densamma till handlingarna. 

Bakgrund och sammanfattning 

Länsstyrelsen i Skåne har inspekterat överförmyndarverksamheten i 
Markaryds kommun. Protokoll över inspektionen har upprättats 2022-06- 
09 och översänts till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap 
av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst ansvariga för 
verksamheten samt till kommunens revisorer för kännedom. 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas 
överförmyndarverksamhet och ska inspektera Överförmyndaren i 
kommunerna. Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om 

Överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och 
förmynderskapsförordningen (1995:379) och att handläggningen även i 
övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid 
kontrollera dels det av 

Överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. 
Länsstyrelsen ska upprätta protokoll över inspektionen. 

Beslutsunderlag 

Protokoll över kommunens överförmyndarverksamhet 2022-06-13 
Beslut KSAU 2022-06-27 $109 
Beslut KS 2022-08-16 $121 
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KF § 79 

Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under 

2021 

Dnr 2022/126.KS 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
att återremittera ärendet. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18, § 30, att anta upprättat förslag 
till regler för kommunalt partistöd. 

Enligt kommunallagens bestämmelser innehåller kommunens 
partistödsregler ett krav på redovisning av partistödets användning. 
Reglerna föreskriver att en mottagare av partistöd årligen lämnar en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål 
som anges i 4 kap. 29 $ första stycket, kommunallagen, nämligen att stärka 
det politiska partiets ställning i den kommunala demokratin. I 
redovisningen kan exempelvis ingå lokalkostnader, kostnader för 
information, marknadsföring, löner och ersättningar, i vilken mån 
överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 
utbetalande kommunen, samt vilka motprestationer som i så fall har 
erhållits. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari - 31 december och ges in till 
kommunfullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. Respektive parti utser en särskild granskare som ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. 

Redovisningens innehåll ska inte läggas till grund för något 
ställningstagande från kommunfullmäktiges sida. Fullmäktiges roll 
begränsar sig till att ta emot och hålla redovisningen tillgänglig för den 
som vill ta del av den. Kommunens partistödsregler anger vidare att om ett 
parti inte lämnar redovisning och granskningsrapport till kommunen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd till partiet för nästkommande år. 

Samtliga partier i kommunfullmäktige har inom angiven tid inkommit med 
redovisning av användningen av 2021 års partistöd, med tillhörande 
granskningsintyg. 
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Dagen sammanträdet 
En allmän diskussion förs med anledning av att ett parti använt en blankett 
för år 2018 och inte heller redovisat hela summan för partistödet. När det 
gäller föreningsbidrag i allmänhet har kommunen ett regelverk för hur en 
sådan situation ska hanteras. Ett liknande regelverk finns inte för partistöd. 
Ingrid Sundman (S) föreslår att ärendet ska aterremitteras. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 20222-06-15 
Redovisning (KD) 2022-02-18 
Redovisning (S) 2022-02-28 
Redovisning (M) 2022-03-22 
Redovisning (SD) 2022-06-26 

Redovisning (C) 2022-06-27 
Beslut KSAU 2022-09-05 §135 
Beslut KS 2022-09-13 §131 
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Kommunfullmaktige 2022-09-26 

KF § 80 

Rapportering av ej verkstallda beslut enligt socialtjanstlagen 

och LSS 

Dnr 2019/263.KS 

Beslut 

Kommunfullmaktige beslutar 
att ta emot rapporteringen gallande ej verkstallda beslut och ej verkstallda 
insatser enligt socialtjanstlagen och LSS för kvartal 2/2022 och lägga 
densamma till handlingarna. 

Bakgrund och sammanfattning 

Socialnamnden har 2022-08-18, § 49, beslutat att 6verlamna 
rapporteringen gallande ej verkstallda beslut och ej verkstallda insatser 
under kvartal 2/2022 till kommunfullmdktige. 

Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut och ej verkställda insatser 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Denna rapportering 
sker kvartalsvis. 

Om ett beslut inte verkställs inom tre månader eller om en insats slutar att 
verkställas under tre månader ska kommunen rapportera detta till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om IVO bedömer att den 
enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan 
myndigheten ansöka om utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

Redovisning av ej verkställda beslut 

Bostad med särskilt service LSS 

Beslutsdatum: 21 07 21 

  

Kontaktperson enligt LSS 
Beslutsdatum: 20 08 26 
Brukare valde att avsluta pågående kontaktperson 
Rekrytering pågår 

Beslutsunderlag 

Beslut SN 2022-08-18 $49 
Beslut KS 2022-09-13 $135 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 1 

Zh OW 
16



  

Royo MARKARYDS ez KOMMUN Protokoll 

Kommunfullmaktige 2022-09-26 

KF § 81 

Begäran om entledigande fran Stefan Nilsson 

Dnr 2022/434.KS 

Beslut 

Kommunfullmaktige beslutar 
att bevilja Stefan Nilsson (SD) entledigande fran samtliga uppdrag i 
Markaryds kommun fr o m 2022-09-26. 

Bakgrund och sammanfattning 

Stefan Nilsson (SD) anhaller om entledigande fran samtliga uppdrag 1 
Markaryds kommun. 

Beslutsunderlag 

Anhallan fran Stefan Nilsson 2022-09-26 

Beslutet expedieras till: 

Stefan Nilsson 

UKN 

Markaryds Sparbank 
Kommunsekreteraten 

Loneavdelningen 
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