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Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 113 

Godkannande av dagordning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna dagordningen. 
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Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 114 

Information om beredskapsläget 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 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. 

Anvisningstalet för Markaryd 2022 om 17 personer är verkställt. I 
dagsläget handlar det om 16 ukrainare enligt massflyktsdirektivet, samt en 
kvotflykting från Eritrea som anländer senare. Boendet på Vandrarhemmet 
är stängt och de kvarvarande ukrainarna bor nu på Solhall. 
Migrationsverket har sagt upp samtliga kontrakt på de lägenheter som 
tecknats i Traryd. 

Alla vårdnadshavare som har barn i skolåldern har gett sitt medgivande till 
att barnen ska börja i skolan. Eleverna är placerade på Strömsnässkolan. 
Tre gymnasieelever har valt att fortsätta sina studier på distans mot det 
ukrainska skolsystemet, medan en elev är på plats på KCM. Ett barn finns i 
förskola då föräldrarna förvärvsarbetar i kommunen. Kommentarerna i 
sociala medier kring mottagandet av ukrainarna i kommunen har varit 
positiva. 

Kontakten med Migrationsverket fortsätter och kommunen deltar på 
samverkanskonferenser och rapporterar varje vecka till Länsstyrelsen. 
Hemsidan och intranätet uppdateras vid behov. Staben är vilande men kan 
återaktiveras med kort varsel. Samarbetet mellan näringslivet och 
kommunen fungerar väl. 

Ansökan om utomhusvarningssystem är inskickad till MSB, som har tre till 

fyra månaders handläggningstid. Det pågår just nu en statlig utredning om 
civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap där bl a frågan om ett 
eventuellt återupptagande av skyddsrums-byggandet ingår. Utredningen 
ska redovisas senast den 7 november 2022. MSB har fått ett uppdrag att ta 
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fram kriterier for att möjliggöra inventering av andra lämpliga skyddade 
utrymmen 1 kommunerna. 

Krigsplacering av samtliga tillsvidareanstalld personal och 
raddningstjanstpersonal ar genomförd och delgivning har skett brevledes. 
Kommunen ska den 17 augusti rapportera till Lansstyrelsen om 
kommunens arbete med civilt forsvar under 2022 och framat. 
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Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 115 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppfoljningsansvar 

Dnr 2022/350.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, $ 126, bland annat att 
”kommunstyrelsen regelbundet ska följa upp såväl det ekonomiska som 
verksamhetsmässiga läget för samtliga nämnder och styrelsen inklusive ett 
urval av genomförda investeringsprojekt.” 

Dagens sammanträde: 
Ekonomichefen redogör för den ekonomiska uppföljningen efter juni 
månad som på helårsbasis uppvisar ett prognostiserat resultat om 12,2 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 298,2 mkr. 

Invånarantalet har minskat från 10 238 vid årsskiftet till 10 230 invånare i 
augusti. Då den antagna budgeten är baserad på 10 350 invånare kommer 
minskningen att ha en budgetpåverkan om den inte förändras i positiv 
riktning till november. I nuläget motsvarar minskningen av antalet invånare 
ett bortfall av de generella statsbidragen med ca 7 mkr. 

Beslutsunderlag 

Månadsprognos juni 
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Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 116 

Kommunstyrelsens arbete med mal och indikationer for 

2023 

Dnr 2022/336.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna underlaget till kvalitetsgruppen för fortsatt beredning inför 
kommunstyrelsens kommande sammanträde. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-28 att fastställa ett övergripande 
mal för perioden 2022-2024: 

”Samhörigheten och tryggheten ska öka hos alla som bor och verkar i 
Markaryds kommun.” 

Indikatormåtten för kommunfullmäktiges mål kommer fastställas när 
nämnderna i oktober tagit beslut om sina respektive mål och indikatorer. 

Kommunfullmäktiges indikatormått kommer att mätas genom en viktning 
av nämndernas indikatorer. 

I enlighet med kommunens fastställda plan för det kommunövergripande 
kvalitetsarbetet åligger det respektive nämnd att, utifrån 
kommunfullmäktiges målområden och mål, formulera vilket resultat de vill 
att kommunen ska uppnå. Formuleringarna ska tydliggöra en 
målbild/önskat läge vid slutet av nästföljande år och kvalitetsgruppen ska 
utifrån dessa ta fram förslag till mål, indikatorer och målvärde. Beslut 
fattas därefter i respektive nämnd. 

Kvalitetsgruppen har föreslagit att respektive nämnd under sitt augusti- 
sammanträde formulerar vilka resultat de önskar att kommunen ska uppnå 
utifrån kommunfullmäktiges målområden och mål. Inför detta 
sammanträde har kvalitetsgruppen för respektive nämnd tagit fram en 
analys av föregående års resultat i KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 
som ett stöd i arbetet. 

Inför oktobers sammanträden kommer kvalitetsgruppen att ta fram förslag 
på mål, indikatorer och målvärde som respektive nämnd kan fatta beslut 
om. Syftet med att kvalitetsgruppen gemensamt tar fram förslag för 
respektive nämnd är att vi skapar en gemensam bild av vad vi som 
kommun vill uppnå, att vi formulerar SMARTa (d.v.s. Specifika, Matbara, 
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Accepterade, Realistiska samt Tidsatta) mal samt indikatorer som utan 
subjektiva bedömningar kan mätas. 

Dagens sammanträde: 
Controllern informerar om hur arbetet bedrivits hittills under 2022. En 
digital tjänst, EMBRACE, har införts i syfte att få in synpunkter på vilka 
områden som upplevs som otrygga. Vidare har en digital 
felanmälningstjänst införts och arbetet med att utveckla kommunens 
kontaktcenter och synpunktshantering pågår. Arbetet med att förbättra den 
offentliga miljön pågår och ett fastighetsägarnätverk har skapats med god 
framgång. En egen utredning är genomförd gällande vår kommunikation, 
vilket är ett steg i arbetet med att utveckla vår interna såväl som externa 
kommunikation 

  

Samverkan mellan förvaltningarna med fokus på individen har förbättrats 
och, som första kommun i länet, har en ”Barnens bästa”-samordnare 

anställts. Riktlinjer vid orosanmälningar har tagits fram och inom 
socialtjänsten har man arbetat med fältverksamhet, riktade grupper på 
familjecentralerna samt familjebehandlare på förskola. Brobyggarprojektet 
har arbetat med Smakfestivalen, samt anordnat utflykter, föreläsningar, 
simning och samhällsinformation. 

En medborgarenkät har tagits fram som en pilot för att mäta upplevd 
samhörighet. Vidare har en kartläggning genomförts för att undersöka 
intresset av att delta i en medborgarpanel/fokusgrupp. Kommunstyrelsen 
har genom en motion fått i uppdrag att utreda ett eventuellt införande av en 
kommunapp. 

Vid den efterföljande diskussionen ger ledamöterna flera inspel till hur de 
fastställda målen bör följas upp och de indikatorer som kan bli aktuella att 
använda sig av. 

Beslutsunderlag 

Kommunens kvalitet i korthet och öppna jämförelser 
Arbetsmaterial KS workshop-mål och indikatorer 2023 
Beslut KSAU 2022-08-08 $128 

Beslutet expedieras till: 

Kvalitetsgruppen 
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Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 117 

Köp del av Markaryd 26:1 - elverkstomten 

Dnr 2022/285.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 
att teckna upprättat avtal med E.ON om köp av del av Markaryd 26:1, 

och att köpeskillingen, 820 000kr, finansieras inom ram, projekt 11460, 

Åmots industriområde. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kontakter har pågått sedan årsskiftet med E.ON angående fastigheten 
Markaryd 26:1 i centrala Markaryd. På den 1,7 hektar stora fastigheten 
finns ställverk och oanvända kontorsbyggnader, huvudsakligen i den södra 

halvan. Den norra delen används inte för E.ON:s egen verksamhet, men 

underentreprenörer nyttjar den för närvarande som upplag vid anläggande 
av en 50 kV-ledning i Markaryds sydvästra delar, ett projekt som väntas bli 
klart under 2022. 

Sydkraft köpte fastigheten av kommunen 1998 i samband med att 
kommunens elverk såldes. Fastigheten var då sedan länge bebyggd och 

försedd med såväl över- som underjordiska anläggningar för el. 
Diskussionerna har handlat om köp av den norra halvan av fastigheten, 
som kommunen vill använda som förvaringsplats för arbetsmaskiner till 

gata och park och som depå för massor och anläggningsmaterial. Den 

avstyckade tomtens ytor är tillräckliga för avsedd verksamhet. 

En lokalisering i centrala Markaryd bedöms som avsevärt bättre än den 

sedan tidigare planerade tomten på Åmot 3:3. Detaljplanen anger 
transformatorstation, kontor och förråd. El- och teleledningar finns i 
marken, vilka E.ON kommer att bilda servitut för eller låta skriva in i 

fastighetsregistret. 

Ett undertecknat avtal har inkommit från E.ON. Den del som kommunen 

kan köpa uppgår till 8 193 kvm och köpeskillingen till 820 000 kr. 
Kommunen tar på sig provtagning av marken medan kostnader för 

eventuell sanering belastar den som efter utredning befunnits ha åsamkat 
en förorening. I den tidiga diskussionen skulle säljaren, E.ON, ta prover i 

marken innan försäljning påbörjades, men detta alternativ bedömdes 
försena kommunens tillträde. Då kommunen under ett flertal år före 
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försäljningen till Sydkraft nyttjat fastigheten har den sannolikt del i 
ansvaret för eventuella föroreningar. 

I investeringsbudgeten för teknisk förvaltning, projekt 11460, finns avsatt 
25 000 tkr för byggnader på Åmots industriområde. Omfördelning av 

820 000 kr av dessa tjänar samma slags syfte. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschef teknisk avdelning tjänsteskrivelse 2022-06-06 
Avtal 

Karta till avtal 

Beslut KSAU 2022-08-08 $121 

Beslutet expedieras till: 

Förvaltningschef teknisk avdelning 
Teknisk handläggare 
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Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 118 

Yttrande over betänkandet "Sank tröskeln till en god 

bostad" (SOU 2022:14) 

Dnr 2022/206.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att avge yttrande i enlighet vad som framgår av protokollet. 

Bakgrund och sammanfattning 

Regeringen beslutade den 7 maj 2020 att tillkalla en särskild utredare med 
uppdrag att utreda dels den uppgiftsfördelning mellan stat och kommun 
som funnits inom bostadspolitiken sedan 1940-talet, dels vissa 
bostadspolitiska verktyg, och vid behov lämna förslag som ökar deras 
effektivitet (dir. 2020:53). 

Markaryds kommun har erbjudits att lämna yttrande över betänkandet. 
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 22 
augusti 2022. 

Kommunstyrelsen avger följande yttrande: 

”Markaryds kommun instämmer i stora drag med utredningens 
problembeskrivning och ställer sig i stort bakom förslagen. Det är positivt 
att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ersätts med en ny 
bostadsförsörjningslag som reglerar ansvar och uppgifter för både staten 
och kommunerna vad gäller bostadsförsörjningen. 

Markaryds kommun vill dock påtala att det är av största vikt att i en 
kommande lagstiftning beakta att förutsättningarna i hela landet skiljer sig 
avsevärt. Detta gäller inte minst mindre kommuner där det förekommer 
eller finns risk för segregering och social dumping. 

Markaryds kommun påtalar i övrigt följande punkter: 
e Stad och landsbygd har olika sorters problem gällande bostadspolitiken. 

I Markaryds kommun har vi i perioder upplevt problem gällande social 
dumpning och exempel på oseriösa hyresvärdar, vilket vi sett ett 
samband mellan. Då detta är ett problem på redan svaga 
bostadsmarknader kan det finnas skäl att införa statliga kreditgarantier 
eller topplån för att underlätta nyproduktion, renovering och 
upprustning av småhus och flerbostadshus. 

e Segregation förekommer och förstärks därmed mellan stad och 
landsbygd och i de mindre orterna påverkar detta både kommunens 
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medlemmar och skatteunderlaget. Ofta kombineras detta med högt tryck 
på fritidsbostäder som inte sällan köps av människor som betalar sin 
skatt i andra kommuner (eller andra länder) vilket ytterligare spär på 
svårigheten att hålla områden och bostäder attraktiva året runt i hela 
kommunen och därmed hela landet. 

e Markaryds kommun anser att det är bra att staten tar ett större ansvar 
tillsammans med kommunerna då det bidrar till större möjligheter att 
styra och leda bostadspolitiken med bättre framförhållning och 
planeringsförutsättningar för kommunen. Det är dock en brist att 
utredningen inte i tillräcklig utsträckning har beskrivit på vilket sätt 
staten ska ta detta ansvar. 

e Markaryds kommun önskar att staten ges ett utökat ansvar att 
styra/reglera/finansiera för att få byggnation där den behövs, för att 

minska de uppenbart sårbara effekterna av dagens situation där det är 
upp till aktörerna som bygger där det finns efterfrågan och lönsamhet på 
kort sikt. 

e När kommunen planerar byggnation är det en lång process över flera ar 
med markköp, planförfarande och bygglov, vilket måste beaktas i 
planerings- och samverkansförutsättningarna. 

e Den föreslagna förändringen av den kommunala hyresgarantin är 
positiv, men den behöver breddas ytterligare. Den summa som man kan 
återsöka från staten är för låg och täcker inte alla utgifter som kan 
komma att uppstå. 

e Socialtjänsten i Markaryds kommun har ofta fått agera 
bostadsförmedling. För Markaryds kommun som inte äger eller styr 
något bostadsbolag skapar detta flera svårigheter. 

e Trångboddhet förekommer i kommunen gällande familjer med manga 
barn. Detta leder till och förstärker ohälsa och smittorisk, samt till att 
barn/ungdomar inte har någon lugn ”egen” vrå vilket i sig bidrar till 
sämre skolresultat samt att man väljer att vistas ute, med risk för att man 
kan dras in i dåligt umgänge och kriminalitet. 

e Markaryds kommun önskar därför ett utökat ansvar för hyresvärdar att 
förvalta och sköta om sina fastigheter. I vår kommun har vi periodvis 
haft problem med exempel på oseriösa hyresvärdar och där nuvarande 
lagstiftning inte ger de möjligheter som krävs för att utkräva detta 
ansvar.” 

Beslutsunderlag 

Remiss av SOU 2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad 
Tjänsteskrivelse kanslichef 2022-08-01 
Beslut KSAU 2022-08-09 

Beslutet expedieras till: 

Kanslichefen 
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KS § 119 

Busstrafik Markaryd- Halmstad 

Dnr 2022/348.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Markaryds kommun har under lang tid arbetat aktivt for att trafiken med 
persontag pa Markarydsbanan ska startas upp 4ven mellan Markaryd och 

Halmstad. Med de förutsättningar som gäller for 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 
linjestrackning för linje 325. Tidtabellerna och sträckningen anpassas inom 
Markaryd för att trafikera arbetsplatserna. Med åtgärd inom Halmstad leder 
detta till oförändrad restid. 

För resor till och från Laholm kommer fortsatt ske med byte i Veinge. 
Turer som går sena kvällar, nätter och tidiga mornar föreslås 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. 
Utökningen utgår från det ”Stora alternativet” i Trivectors utredning men 
med vissa mindre justeringar kopplat främst till fordonsomlopp. 

Utbudet enligt detta förslag 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 2 fordon 
utöver det fordon som användes till linje 325 idag. 
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Kostnadsbild brutto uppgår till ca 5,2 - 5,5 miljoner kr/helår. Näringslivet 
har, främst genom utfästelser från 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 
försöksverksamhet om tre år. 

En avstämning har skett med Svensk kollektivtrafik och Lindahls 
advokatbyrå. Det finns ett tydligt lagstöd för tillköp av trafik från en 
kommun, medan det råder en juridisk gråzon gällande tillköp från företag. 
Detta innebär en risk, varför tillköpet, om möjligt, 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 finansieras av Markaryds 
kommun som köper densamma från Länstrafiken Kronoberg. Om försöket 
blir positivt kan regionen därefter eventuellt finansiera en fortsatt trafik. 

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

Beslutsunderlag 

Arbetsmaterial ”Markarydsbussen” 
Beslut KSAU 2022-08-08 $125 
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Oza] IARKARYDS SE KOMMUN Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 120 

Utökning av laneram 

Dnr 2022/311.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmaktige besluta 
att utöka låneram enligt förslaget till 250 000 tkr. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2021-11-29 $ 126 fastställt en total högsta 
låneram för kommunen på 150 000 tkr. Den totala högsta låneramen har 
varit oförändrad beloppsmässigt sedan 2017. I dagsläget har kommunen 
upptagit lån på totalt 125 000 tkr och kommer inom en snar framtid ha 

behov av att låna upp ytterligare, i och med att investeringsvolymen är på 
en fortsatt hög nivå. För att undvika att hamna 1 likviditetsbrist, på grund av 
att kommunen utnyttjat hela den beslutade låneramen, föreslås att den 

totala högsta låneramen utökas till 250 000 tkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2022-06-27 

Beslutet expedieras till: 

Ekonomichefen 
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wey MARKARYDS Fe KOMMUN Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 121 

Protokoll över inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet 

Dnr 2022/304.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anmäla ärendet till kommunfullmäktige. 

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 
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wey MARKARYDS 
22 KOMMUN Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 122 

Externa moten i kommunhuset 

Dnr 2022/243.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsef6rvaltningen för fortsatt 
beredning. 

Bakgrund och sammanfattning 

Kanslichefen har 2022-05-23 upprättat ett förslag till riktlinjer för till vem 
och på vilka villkor kommunhusets möteslokaler kan upplåtas. Bakgrunden 
är att kommunhuset är en arbetsplats för majoriteten av kommunens 
tjänstepersoner och möteslokal för kommunens förtroendevalda i enlighet 
med sammanträdesplan etc. Kommunhuset i Markaryd har liksom i alla 
kommuner genomgått en ökande teknikutveckling och säkerhetsanpassning 
för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö. Situationen har inneburit en 
osäkerhet kring vad som gäller och en viss otrygghet i vilka som uppehåller 
sig i lokalerna och nyttjar dem och tekniken. Mot denna bakgrund har det 
bedömts föreligga ett behov av att förtydliga och begränsa upplåtandet. 

Arbetsutskottets ledamöter har 2022-05-30, $ 98, diskuterat förslaget och i 
stora delar ställt sig bakom detsamma. Inriktningen bör, enligt 
arbetsutskottet, vara att även de politiska partierna i kommunen ska kunna 
nyttja lokalerna och då inte med en begränsning att ändamålet ska vara för 
strikt kommunala, politiska frågor. Det bör därför vara möjligt att deltagare 
från den regionala, nationella och internationella nivån ska kunna bjudas in 
för deltagande i politiska möten, seminarier, utbildningar mm. Det är 
härvid angeläget att ansvarsfrågan blir tydlig och inte kan missförstås av 

den som bokar lokalen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-30, $ 98, att 
återremittera ärendet med denna motivering. 

Arbetsutskottets beredning: 
I ärendet föreligger ett reviderat förslag till riktlinjer. 
  

Dagens sammanträde: 
Ledamöterna diskuterar förslaget och synpunkter framförs på att det 
behöver förtydligas i vissa avseenden. 

  

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinje för kommunhusets möteslokaler 2022-05-23 
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Kommunstyrelsen 2022-08-16 

Taxor och avgifter 2022 
Beslut KSAU 2022-05-30 §98 
Beslut KSAU 2022-06-27 § 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsef6rvaltningen 
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SI VM ARKARYDS 22 KOMMUN Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 123 

Delegation tobaksfria nikotinprodukter 

Dnr 2022/281.KS 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att delegera till Miljö- och byggenheten att besluta i ärenden om anmälan 
av forsaljning av tobaksfria nikotinprodukter i enlighet med lagen, 
att uppdra till kommunstyrelseforvaltningen föreslå erforderliga ändringar i 
styrande dokument med anledning av lagen och delegeringen av ärenden 
förknippade med densamma, 
att uppdra till miljö- och byggchefen snarast upprätta förslag till taxa enligt 
lag om tobaksfria nikotinprodukter, 
och att uppdra till berörda förvaltningar vidta övriga erforderliga åtgärder 
med anledning av lagen och vid behov återrapportera dessa till 
kommunstyrelsen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Länsstyrelsen har tillskrivit kommunen med anledning av framarbetat 
lagförslag gällande tobaksfria nikotinprodukter. Lagförslaget har antagits 
av riksdagen den 21 juni och träder i kraft den 1 augusti 2022. Den nya 
lagen innebär att kommunen blir tillsynsmyndighet i samverkan med 
polisen. 

Kommunen uppmanas i länsstyrelsens brev att vidta följande åtgärder: 
e Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för 

att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn över 
dessa. 

e De handläggare som ska arbeta med tillsyn av tobaksfria 

nikotinprodukter kan behöva delegation för detta. 
e Det måste finnas anmälningsblanketter för de säljare som vill sälja 

tobaksfria nikotinprodukter. Blanketten ska skickas till de 
försäljningsställen kommunen redan vet säljer sådana produkter idag. 

e Tillsynsprotokoll behöver tas fram alternativt införlivas i andra 
befintliga tillsynsprotokoll. 

e Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria 
nikotinprodukter. 

oe Kommunens hemsida behöver uppdateras med information om den nya 
lagen, anmälningsblanketter, egenkontroll m.m. 

e Information om den nya lagen bör skickas ut till försäljningsställen. 

I dagsläget är det okänt om lagens tillämpning kan leda till mätbara 
kostnader då arbetsomfattningen är okänd. Grundregeln i kommunallagen 
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MARKARYDS 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 2022-08-16 

är dock att taxor inom motsvarande verksamhet skall täcka kommunens 
självkostnader för den avgiftsbelagda handläggningen varför tilldelad 
driftsbudget bör räcka. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-20 
Information om lagförslag tobaksfria nikotinprodukter 
KSAU 2022-06-27 $112 

Beslutet expedieras till: 

Miljö- och byggenheten 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggchefen 
Kommunikatörerna 
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Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 124 

Aterrapportering externa uppdrag 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att notera informationen. 

Bakgrund och sammanfattning 

Ordföranden (KD) informerar fran 
- Radet for krisberedskapsfragor 2022-06-22 
- Traff med Migrationsverket 2022-06-22 
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Protokoll 

Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 125 

Allmän information och dialog 

Bakgrund och sammanfattning 

Inga frågor lyftes under ärendet. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 1 
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Kommunstyrelsen 2022-08-16 

KS § 126 

Delegeringsbeslut 

Dnr 2022/10.002 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att lagga redovisade beslut, fattade enligt antagen 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: 
Delegeringsbeslut räddningschef: 

"Yttrande över Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka” Dnr 

2022/286 

  

Delegeringsbeslut teknisk förvaltningschef: 
2022-06-08 Dnr 2022/992 Delegeringspunkt D1 Grannyttrande, teknisk 
förvaltning ser inget särskilt skäl till att placera byggnad så nära 
kommunens fastighet, Humlan 5. 

2022-06-07 Delegeringspunkt D1 Grannyttrande, teknisk förvaltning har 
inget att erinra mot beviljat bygglov för uppförande av plank på fastigheten 

Konduktören 1. 

Delegeringsbeslut teknisk handläggare 2022-06-01—2022-07-31. 

Delegeringsbeslut anställningar 2022-06-01—2022-07-31. 

Delegeringsbeslut ekonomiskt bistånd 2022-06-01—2022-07-31 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-08-01. 

Marie Larsson 

Kommunsekreterare 
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