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Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 16 juni:
1. Att föreslå kommunfullmäktige, med hänvisning till förvaltningschefens yttrande samt
att arbetet redan bedrivs inom förvaltningen i enlighet med motionärens förslag,
besluta att Heino Johannessons (SD) motion angående sysselsättning av ny- och
långtidsarbetslösa ska anses besvarad.
2. Att överlämna årsredovisningarna för Kommunalförbundet Sydarkivera,
Kommunalförbundet VoB Kronoberg, Södra Smålands Avfall och miljö samt Sunnerbo
Samordningsförbund till kommunfullmäktige.
3. Att överlämna redovisningen av uppföljning av ägardirektiv för Södra Smålands Avfall
och miljö till kommunfullmäktige.
4. Att föreslå kommunfullmäktige fastställa det reviderade förslaget till förbundsordning
för Sunnerbo Samordningsförbund att gälla från och med 2020-07-01.
5. Att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen
och LSS för kvartal 1/2020 till kommunfullmäktige.
6. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Digitaliseringsstrategi för
Markaryds kommun att gälla från och med 2020-07-01.
7. Att fastställa nya Riktlinjer för ekonomiskt bistånd att gälla från och med 2020-07-01.
8. Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag, att genom kommunchefens försorg,
genomföra en utvärdering av Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen i
huvudsak enligt kommunstyrelsens direktiv ovan, och att utredningen ska presenteras
för kommunfullmäktige senast vid sammanträdet i november 2020.
9. Att i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020 omfördela 260 000 kronor från
aktivitet 6117 ”Storage Atea Network, utökning av vår lagringsyta för data, 3 år” till en
teknisk lösning för att möjliggöra digitala sammanträden för förtroendevalda i
Markaryds kommun.
10. Att under perioden 2020-06-22 till och med 2020-12-31 göra undantag från den lokala
ordningsstadgan samt taxebilagan vad gäller av kommunen debiterade avgifter i
enlighet med näringslivschefens förslag och att i övrigt tillämpa beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens protokollsanteckning.
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11. Att i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020 omfördela 70 000 kr från projekt
14250 ”Strömsnässkola Högstadiet låssystem” till projekt 14300 ”Sparbankshallen
låssystem”.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

