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Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 9 februari:
1. Att föreslå kommunfullmäktige avge yttrande i mål om laglighetsprövning av
kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21, § 140 om köpeavtal och § 141 om
exploateringsavtal avseende Kv Folkskolan i enlighet med kommunstyrelsens
protokollsanteckning samt att hemställa hos förvaltningsrätten att överklagandena
avslås.
2. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd för 2020 utbetalas enligt redovisat
förslag.
3. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att överlåta fastigheten Markaryd 34:4 till NIBE
AB för en köpeskilling om 9 200 000 kronor och i övrigt på i avtalet angivna villkor.
4. Att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
och LSS för kvartal 4/2020 till kommunfullmäktige.
5. Att teckna medborgarlöfte med lokalpolisområde Ljungby för perioden 2021 – 2022.
De problemområden som identifierats och som man gemensamt avser att arbeta för
att motverka är trafikproblematik, narkotikaproblematik samt hög upplevd otrygghet.
6. Att inte ha något att erinra mot samrådshandlingen till ny detaljplan för Ulvaryd 3:17
m fl.
7. Att inte ha något att erinra mot granskningshandlingen till ny detaljplan för Markaryd
62:1.
8. Att avstyrka förslaget om ändring av befordringskravet i postförordningen och som
yttrande i ärendet hänvisa till vad som anförs i arbetsutskottets
protokollsanteckningar.
9. Att fastställa kommunstyrelsens årsredovisning och att överlämna densamma till
bokslutsberedningen.
Kommunstyrelsen totalt uppvisar ett positivt resultat för 2020 om 2 481 000 kr. Av
detta
svarar
tekniska
förvaltningen
samt
arbetsmarknadsoch
integrationsförvaltningen för ett överskott om 964 000 kr respektive 1 730 000 kr,
medan kommunstyrelseförvaltningen och visar på ett mindre underskott med 213 000
kr.
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Kommunstyrelsen hade nio mål för 2020. Till målen fanns 67 indikatorer med
fastställda målvärden. Två mål var helt uppfyllda, medan övriga sju var delvis
uppfyllda. Av indikatorerna var 28 helt uppfyllda, 11 delvis uppfyllda, 8 ej uppfyllda och
20 ej mätbara.
Investeringsbudgeten för 2020 uppvisar ett överskott om 59 421 tkr vilket till största
delen kan hänföras till pågående eller ej påbörjade projekt. För dessa
investeringsanslag kommer ombudgetering att begäras till 2021.
Sjukfrånvaron inom kommunstyrelseförvaltningen har minskat under 2020 till 4,06%
(4,28%). På den tekniska förvaltningen har sjukfrånvaron ökat till 4,82 (4,23)
procentenheter,
medan
sjukfrånvaron
inom
Arbetsmarknadsoch
integrationsförvaltningen minskade till 3,67 % (4,30%).
10. Att godkänna de nämndspecifika förutsättningarna för 2022 och att överlämna de
politiska gruppernas prioriteringar till Centrala ledningsgruppen som en del i det
fortsatta budgetarbetet.
11. Att godkänna ekonomichefens förslag till placeringsstrategi för kapitalförvaltningen.
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