
MARKARYDS KOMMUN     
     
Kommunstyrelsen    2023-02-13 
 
 

 
 

 Kommunstyrelsen 2023-02-13 
  
 
 Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 13 februari: 
  

1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att i kommunstyrelsens investeringsbudget 
för 2023 tilläggsbudgetera 1 500 000 kr till projektet ”Ledningsförnyelse 
Hannabadsvägen”. 

 
2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2023 utbetalas enligt 

redovisat förslag. 
 

3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att Markaryds kommun bekräftar att tidigare 
ingången borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med Kommuninvest i 
Sverige AB, fortfarande gäller. 
 

4. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna reviderat förslag till 
”Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor” 
samt ”Samverkansavtal för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor”. 

 
5. Att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej verkställda 

insatser enligt socialtjänstlagen och LSS för kvartal 4/2022 till kommunfullmäktige. 
 

6. Att som svar på remiss från Älmhults kommun avstyrka den föreslagna placeringen 

av vindkraftverk på fastigheten Käskhult 2:4 i Älmhults kommun eftersom 

påverkansområdet från vindkraftverket innebär en inskränkning i Markaryds 

kommuns rätt att planera för markanvändningen i den egna kommunen samt syftet 

med den detaljplan (Tovhult 1:7 m fl) som tagits fram i nära anslutning till gränsen 

mot Älmhults kommun, och att Markaryds kommun inte har något att erinra 

angående samrådsunderlaget avseende vindkraftverket på fastigheten Lunden 1:9 i 

Älmhults kommun under förutsättning att störningsområdet från vindkraftverken 

inte sträcker sig över kommungränsen till Markaryds kommun.  

 
7. Att fastställa ”Plan för krigsorganisation vid höjd beredskap för Markaryds kommun” 

som mall för respektive förvaltnings planering av sin del av krigsorganisationen att 

gälla från och med den 15 februari 2023, och att ge respektive förvaltning i uppdrag, 

att via förvaltningschefens försorg, till kommunstyrelsen redovisa sin planering av 

krigsorganisationen senast oktober 2023. 

 
8. Att ställa sig bakom yttrandet från tekniska förvaltningen avseende förslag till ny 

detaljplan för del av kv. Asken i Markaryd. 
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9. Att fastställa kommunstyrelsens årsredovisning för 2022 och att överlämna 

densamma till bokslutsberedningen. 
 
10. Att avge yttrande över revisionsrapport ”Uppföljning av tidigare granskning av 

gatuunderhåll och VA-verksamheten”. 
 

11. Att ställa sig bakom förslaget till fördröjningsmagasin/damm i kv. Muttern intill 
Hannabadsvägen i Markaryd, och överlämna detsamma till Länsstyrelsen för 
godkännande. 

 
12. Att utse Joakim Pohlman (S) till ombud och Maria Asplund (C) till ersättare i 

Föreningen Energikontor Syd för perioden från och med ordinarie föreningsstämma 

2023 till ordinarie föreningsstämma 2027. 

 
 
Bengt Germundsson 
Kommunstyrelsens ordförande 


