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nledningsvis vill jag rikta ett stort tack till kommunens personal 

och våra förtroendevalda för ett mycket gott arbete under 2016! Vi 

kan se tillbaka på ett år som, såväl verksamhetsmässigt som ekono-

miskt, uppvisar ett positivt resultat. I bokslutet finns mycket informat-

ion för den som vill fördjupa sig i form av alla de nyckeltal, måluppfyllelser, tjänstegarantier, 

kvalitetsredovisningar och intern kontroll som följer med bokslutet. I många av dessa jämfö-

relser visar det sig – glädjande nog – att våra resultat är mycket goda. 

 

ret som gått har varit ganska tufft för såväl skolan som socialtjänsten. Befolkningsök-

ningen har under de två senaste åren varit betydligt större än vad vi kunnat förvänta oss. 

Till största delen beror denna på ett ökat antal nyanlända, vilket inneburit ett förhöjt 

tryck på förskolor och skolor, liksom på behovet av sociala insatser och ett fungerande 

integrationsarbete. Våra anställda har dock gjort storartade insatser för att möta denna except-

ionella situation och politiken har försökt att tilldela de extra resurser som behövts för att klara 

av denna utmaning. Samtidigt kan vi inte bortse från att vi har ett stort arbete framför oss för 

att integrationen ska lyckas så bra som möjligt. 

  

efolkningen i kommunen ökade för fjärde året i rad och antalet födda har inte varit 

högre på drygt 20 år! Det finns således all anledning att intensifiera det påbörjade arbe-

tet med att projektera för nya förskolor och tillgodose behovet av utrymme för eleverna 

i skolorna. Ett angeläget arbete pågår för att stimulera byggnation av anpassade boenden för 

äldre, liksom bostäder för dem som nu flyttar in i kommunen. En fortsatt viktig uppgift för oss 

är att uthålligt verka för att ge näringslivet goda förutsättningar för att skapa fler arbetstill-

fällen samt att erbjuda en hög kvalitet och service inom de kommunala verksamheterna.  

 

n utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen har under året genomförts av Telia/Skanova 

och nu har i princip samtliga hushåll i de fyra större tätorterna tillgång till uppkoppling 

med minst 100 Mbit/s. Dessutom fick tre fiberföreningar sina ansökningar godkända och 

har erhållit statligt stöd för utbyggnaden på landsbygden. Det innebär att under 2017 kommer 

uppemot 90 % av alla hushåll i Markaryds kommun att ha tillgång till fiber. Detta ökar natur-

ligtvis vår attraktivitet ännu mer.  

 

nvesteringstakten har varit något lägre än tidigare år, men uppgår ändå till 46 miljoner 

kronor brutto. Renoveringen av Strömsnässkolan, energieffektiviseringar och förbättring-

ar av VA-nätet är bara några av alla de projekt som genomförts under året. Det goda sam-

arbetet med näringslivet har fortsatt och utvecklats ytterligare genom den satsning på be-

söksnäringen som vi nu gemensamt påbörjar genom c/o Markaryd. Fjärrvärmeutbyggnaden 

har fortsatt i Strömsnäsbruk. I Markaryd har Konecranes byggt ut och Rastas anläggning i 

Ulvaryd påbörjats, viken kommer att stå klar i maj 2017. 

 

konomin har utvecklats positivt och resultatet 2016 har gett oss möjlighet att göra en 

extra avsättning om totalt 6,5 mkr för den sista etappen av sluttäckningen av Alandsköps 

deponi. Ändå uppgår det totala slutresultatet för kommunen till ett överskott om 5,9 mil-

joner kronor. Ett annat glädjeämne är att sjukfrånvaron minskat med 0,68 procentenheter. 

 

arkaryds kommun är definitivt en kommun som utvecklas och är på frammarsch. Vi 

kan verkligen vara stolta över allt det positiva som händer i kommunen. Personligen är 

jag hedrad över att få företräda en kommun där så många lägger ner ett stort engage-

mang, dels inom sina yrkesområden men även ideellt. Mycket mer skulle kunna nämnas, men 

ta gärna del av det som finns att läsa i årsredovisningen. Nu lägger vi 2016 bakom oss och min 

förhoppning är att vi, lika kraftfullt och engagerat, tillsammans kommer att arbeta för att göra 

en bra kommun ännu bättre! 
 

Bengt Germundsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Å 

B 
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I 
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M 
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Den politiska  

sammansättningen 2016 
 

Under bokslutsåret 2016 har antalet mandat i 

Kommunfullmäktige och i de fyra verksam-

hetsdrivande nämnderna, fördelat sig enligt 

nedanstående tabell: 

 

 

Ordförande och viceordförandeposter: 

Koncernen  

Markaryds kommun 
 

Koncernen Markaryds kommun bestod 2016 

förutom av kommunen även av koncernen 

Markaryds Industribyggnads AB (MIBAB).  

 

I koncernen MIBAB ingår förutom MIBAB 

även de helägda bolagen Fastighets AB Sö-

dergård, Markaryds Turist & Fritid AB och 

Barstolen Fastighets AB.  

 

Mibab och dess dotterbolag har under räken-

skapsåret förvaltat och bedrivit uthyrnings-

verksamhet i de fastigheter bolagen äger samt 

utfört de uppdrag som ägaren tilldelat bola-

get. Bolagen har genom sin verksamhet främ-

jat en allsidig utveckling av näringslivet. 

Kommunallagens lokaliseringsprincip har 

iakttagits och verksamheten har bedrivits på 

affärsmässig grund.  

 

Årets resultat för moderföretaget visar ett 

överskott på 0,5 mkr. Resultatet efter skatt för 

året uppgår till 11,1 % av nettoomsättningen.  

 

Bolaget förväntas fortsätta sin verksamhet på 

nuvarande nivå under det kommande året, 

dock med ökad utvecklingsverksamhet enligt 

ägardirektiven.  

Organisationsöversikt 

Fakta om  

Markaryds kommun 

2016 

 
 

Adress………..  

Markaryds kommun 

Drottninggatan 11 

Box 74 

285 22 MARKARYD 

Telefon………. 

Fax…………… 

0433-720 00 

0433-168 61 

Org.nr                  212000-0654 

Bankgiro:                   279-5706 

E-post:            ks@markaryd.se 

Växelns öppettider 

Månd. - Fredag 

Lunchstängt…. 

Sommartid och 

vid helger……. 

08.00--16.00 

12.00--13.00 

 

Se anslag 

Folkmängdens 

utveckling….… 

1995 

2000 

2005 

2010 

2015 

2016 

 

 

10 609 

9 798 

9 571 

9 619 

9 779 

9 991 

Areal (km2) 535,6 

Antal  

arbetsställen 

 

739 (2015) 

Antal arbetslösa 223 

Kommunalskatt 21:31 kr 

Landstingsskatt 11:60 kr 

Begravn.avg…. 

Markaryd 

Hinneryd 

Traryd 

 

0:25 

0:40 

0:40 

Kyrkoavgift….. 

Markaryd 

Hinneryd 

Traryd 

 

1:05 

1:34 

1:34 

  

PARTI KF KS MBN SN UKN 

Krist- 

demokraterna 
 

16 

 

5 

 

2 

 

5 

 

5 

Social- 

demokraterna 
 

10 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

Centerpartiet 2 1 - 1 1 

Moderaterna 2 1 1 1 1 

Miljöpartiet 1 - - - - 

Sverige-

demokraterna 
 

4 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

SUMMA 35 11 5 11 11 

 KS MBN SN UKN REV 

Ordf. KD M KD KD M 

Vice ordf. S S S S S 

Valnämnd 
5 ledamöter 

Överförmyndare 

Kommun-

fullmäktige (KF) 
35 ledamöter 

Socialnämnd 

(SN) 
11 ledamöter 

Kommun-

styrelse 

(KS) 
11 ledamöter 

Miljö-/ och 

byggnads-

nämnd (MBN) 
5 ledamöter 

Utbildnings- / 

kulturnämnd 

(UKN) 
11 ledamöter 

Valberedningen  
9 ledamöter 

Revision  
6 ledamöter 

Nämndsor-

ganisation 
357 årsarbetare 

Nämndsor-

ganisation 
100 årsarbetare 

Nämndsor-

ganisation 
8 årsarbetare 

Nämndsorgani-

sation 
294 årsarbetare 

Arbetsutskott  
5 ledamöter 

Arbetsutskott  
5 ledamöter 

Arbetsutskott 
5 ledamöter 

Kommunalt bolag: 

 

Markaryds Industribyggnads AB 
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 Ekonomiska förutsättningar 
 

Befolkningsutvecklingen 
Den kommunalekonomiskt sett viktigaste 

förutsättningen inom Markaryds kommun 

är befolkningsutvecklingen.  

 

Under 2016 ökade kommunens invånaran-

tal med 212 personer till 9 991 personer.  

 

Näringslivet 
Näringslivet i Markaryds kommun är fort-

farande mycket starkt och nyanställningar 

har gjorts under året. Kommunen har varit 

aktiv, gjort många företagsbesök och del-

tagit i samtliga gemensamma näringslivs-

aktiviteter. 

 

Vidare presenterades Svenskt Näringsliv 

sin undersökning om näringslivsklimatet i 

Sveriges kommuner. I likhet med föregå-

ende år är Markaryds kommun Sveriges 

bästa i det sammanfattande omdömet.  

 

Årets resultat 
 

Resultat gentemot föregående år 
Verksamhetens nettokostnader ökade mel-

lan 2015 och 2016 med 20,6 mkr medan 

skatteintäkter och generella statsbidrag 

och utjämningsbidrag ökade med 27,9 

mkr varför resultatet före finansnetto 

ökade med 7,3 mkr från ett underskott om 

10,6 mkr till ett underskott om 3,3 mkr. 

Finansnettot minskade med 8,6 mkr till 

9,2 mkr. Finansnettot exklusive pensions-

kapitalförvaltningen minskade med 2 mkr 

till 0,3 mkr. Resultatet av pensionskapital-

förvaltningen minskade från 15,5 mkr till 

8,9 mkr.   

 

Det totala resultatet minskade med 1,3 

mkr från ett överskott om 7,2 mkr till ett 

överskott om 5,9 mkr.  

  

Ovanstående innebär att verksamheternas 

nettokostnader, exkl. finansnettot, 2016 

ianspråktog 100,6 procent av skatteintäk-

ter mm att jämföra med 102,2 procent 

2015. Verksamheternas nettokostnader 

samt finansnettot ianspråktog sammanta-

get 98,8 procent av skatteintäkter mm. 

Under 2015 ianspråktog verksamheternas 

nettokostnader samt finansnettot 98,5 pro-

cent av skatteintäkter mm.  

 

 

 

Balanskravet 
Från och med räkenskapsåret 2000 gäller 

det så kallade balanskravet för landets 

kommuner. Det innebär att om 

kostnaderna ett visst räkenskapsår översti-

ger intäkterna, så skall det negativa 

resultatet regleras och det redovisade egna 

kapitalet enligt balansräkningen återställas 

under de närmast följande tre åren. 

 

I bokslutet för 2002 beslutade kommun-

fullmäktige att kommunens målsättning är 

att, i sin framtida planering, hålla pens-

ionskapitalförvaltningen skild från den 

övriga verksamheten. Vare sig överskott 

eller underskott inom pensionskapital-

förvaltningen skall få påverka den kom-

munala ekonomin i övrigt. Pensionsåta-

gandet är långsiktigt och utvecklingen av 

pensionskapitalet måste ses på längre sikt 

än enskilt bokslutsår. 

Budgetberedningen föreslog i de finansi-

ella målen att pensionskapitalavkastningen 

med avsteg från ovanstående beslut år 

2016 får användas för att finansiera den 

del av pensionskostnaderna som inte fi-

nansieras av nämnderna via driftbudgeten. 

Förslaget antogs av Kommunfullmäktige i 

§ 150 2015-11-30. 

 

Av den balanskravsutredning som redovi-

sas i Årsredovisningen 2016, framgår att 

balanskravsresultatet 2016 uppgick till  

1,3 Mkr. 

 

Resultaträkning (Mkr) 

 Bokslut  Budget 

 2016 2015 2016 
Verksamhetens  

  - intäkter 164 131 119 

  - kostnader -642 -593 -600 

Avskrivningar -33 -29 -30 

Verksamhetens  

nettokostnad -511 -491 -511 

Skatteintäkter,  

generella  

statsbidrag mm 508 480 506 

Resultat före 

finansnetto -3 -11 -5 

Finansnetto 9 18 10 

Årets resultat 6 7 5 

Resultatet har varit positivt  

under alla fem år. Överskottet 

2016 uppgick till 6 Mkr. 

Ekonomisk översikt och analys 

Måttet visar hur stor del av skat-

teintäkterna som går till den 

löpande verksamheten.  

Under 2016 lämnade nämnder-

na totalt sett  ett överskott på sin 

budget med 4 Mkr. 

4
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Resultat gentemot budget 
Ett budgeterat underskott före finansnettot 

om 4,7 mkr förbättrades till ett underskott 

om 3,3 mkr. En resultatförbättring med 1,4 

mkr. Det totala överskottet förbättrades med 

0,4 mkr från budgeterade 5,5 mkr till ett 

utfall på 5,9 mkr.  

  

Nämnderna lämnade ett sammanlagt bud-

getöverskott om 3,5 mkr fördelat på Kom-

munstyrelsen med ett underskott om 4,4 

mkr, Miljö- och byggnadsnämnden med ett 

överskott om 0,1 mkr, Socialnämnden med 

ett överskott om 6,4 mkr, Utbildnings- och 

kulturnämnden med ett överskott om 1,5 

mkr och gemensamma nämnden med ett 

underskott om 0,1 mkr.  

 

Anslagen till kommunfullmäktiges förfo-

gande hade ett sammanlagt överskott om 

2,8 mkr.  

 

Pensionskostnaderna inklusive semesterlö-

neskulden lämnade ett underskott om 2,1 

mkr. Avskrivningar och Interna tjänsteköp 

lämnade ett underskott om 3,2 mkr. 

  

Sammanlagt innebar ovanstående budgetav-

vikelser att verksamheternas nettokostnader 

blev 0,1 mkr högre än budgeterat. 

  

Skatteintäkter mm blev 1,5 mkr högre än 

budgeterat, bl a beroende på en bättre 

slutavräkning än budgeterat. Ovanstående 

gjorde att resultatet före finansnetto gav ett 

överskott gentemot budget med  

1,4 mkr. 

  

Finansförvaltningen gav ett budgetunder-

skott om 1 mkr varav 3,1 mkr var att hän-

föra till pensionskapitalförvaltningen. 

  

Finansnettots underskott om 1 mkr tillsam-

mans med överskottet före finansnetto om 

1,4 mkr resulterade i en positiv budgetavvi-

kelse om sammanlagt 0,4 mkr.  

 

Investeringar 
Kommunen investerade under fjoråret för 

46 mkr. I investeringsinkomster erhöll kom-

munen 8,7 mkr varför nettoinvesteringarna 

uppgick till  37,4 mkr. 

 

Den största investering under fjolåret var  

satsningen på bredband (fiber) i kommunen. 

Exempel på andra investeringar under fjolå-

ret var ombyggnad av Strömsnässkolan, 

energieffektiviseringar och nytt ekonomisy-

stem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här användes 100 kr i 

skatt till kommunen 2016  

 
 

36,65 kr Vård och omsorg 

30,10 kr Utbildning 

11,02 kr Förskola  & skolbarnomsorg 

6,02 kr Infrastruktur och skydd  

(gator, vägar, parker, rädd-

ningstjänst mm) 

3,72 kr Kultur och fritid 

12,49 kr Övrig verksamhet 

 

Skatter
53%

Gen stb 
& 

utjämn.
21%

Räntor, 
utd. mm

5%

Hyror & 
arrende

1%

Taxor & 
avgifter

6%

Övrigt
2%

Bidrag m 
m

15%

Så här fick kommunen sina 

intäkter 2016

Förklaringar 
 

Finansnetto - (intäkts-/

kostnads- räntor, vinst/förlust 

på värdepapper mm) 

Generella statsbidrag -  

Bidrag från staten som grun-

dar sig på åldersstruktur, in-/

ut- flyttning, mm. 

Nettokostnadsandel – Måt-

tet visar hur stor del av skat-

teintäkterna som går till den 

löpande verksamheten.  

Resultaträkning - visar årets 

kostnader och intäkter samt 

årets resultat 

Semesterlöneskuld - skuld 

till de anställda för ej uttagen 

semester. 

Utjämningsbidrag - Kom-

munen kompenseras av sta-

ten  för lägre skattekraft och 

skillnader i strukturella för-

hållanden vid jämförelse med 

ett riksgenomsnitt 
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Kommunens tillgångar 
 

Anläggningstillgångarna uppgick 161231 

till 487,6 mkr, det var en minskning med 

14,6 mkr jämfört med föregående år. Om-

sättningstillgångarna ökade med 53,5 mkr 

till 309,5 mkr. Därav fanns fordringar på 

migrationsverket med 19,5 mkr, vilket var 

en ökning med 12 mkr jämfört med före-

gående år. Totalt ökade kommunens till-

gångar med 38,9 mkr. 

 

Skulder & eget kapital 
 

Det egna kapitalet uppgick till 493 mkr.  

 

Kommunen har under året infört kompo-

nentavskrivning för en större del av an-

läggningsinnehavet. Det har inneburit att 

extra avskrivningar om 10,7 mkr har 

gjorts. Eftersom avskrivningarna är föran-

ledda av ändrade redovisningsprinciper, 

har detta belopp bokats direkt mot eget 

kapital i enlighet med RKR 14.1.  

 

Avsättningar för pensioner och för slut-

täckning av deponeringsanläggningen 

Alandsköp uppgick till 62,5 mkr. En extra 

avsättning på 6,6 mkr är gjord för slut-

täckningen av Alandsköp. Skulderna 

ökade med 36,5 mkr och uppgick till 

241,6 mkr. Ökningen beror till stor del på 

nyupptaget lån om 25 mkr och ökade leve-

rantörsskulder. 

 

Flyktingstödet som betalades ut i decem-

ber 2015 var ursprungligen 12,4 mkr. 1,1 

mkr har fördelats till Utbildnings- och 

kulturnämnden för aktiviteter beviljade av 

den centrala ledningsgruppen. Aktiviteter-

na är: Samordnare nyanlända barn och 

elever/integration, Kurator/social inklude-

ring, Specialpedagog/kartläggning av ny-

anländas kunskaper samt Integration med 

hjälp av idrott/kultur. Av flyktingstödet 

återstår därmed 11,3 mkr som balanserats 

till 2017. 

 

Ansvarsförbindelser 
 

Ansvarsförbindelserna ökade med 1,9 mkr 

från 239,6 mkr till 241,5 mkr.  

  

Från och med 1998 redovisas den del av 

kommunens pensionsskuld som är intjä-

nad före 1998-01-01 som en garantiförbin-

delse. 

 

Borgensåtagande 

Kommunens borgensåtagande uppgår till 

7,4 mkr. Av dessa utgör 2,4 mkr borgen 

för Markaryds Ryttarförening och 4,9 mkr 

borgen för Mibab. 

 

Budget 2017 
 

Budgeten för 2017 är budgeterat med ett 

underskott före finansnetto om 0,4 mkr.  

  

Finansnettot är budgeterat med ett över-

skott om 5 mkr varav 8 mkr är att hänföra 

till pensionskapitalförvaltningen. 

  

Till kommunstyrelsens förfogande finns 

0,6 mkr och till centrala ledningsgruppens 

förfogande finns 4 mkr.  

  

Skattesatsen uppgår till 21:31 kronor.  

  

Avsaknaden av centrala budgetreserver 

kräver att av kommunfullmäktige givna 

budgetramar hålls. 

 

 
 

Balansräkning (Mkr) 

 Bokslut  

 2016 2015 

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar 488 502 

Omsättningstillgångar 309 256 

Summa  797 758 

   

SKULDER &  

EGET KAPITAL 

  

Eget kapital 493 498 

Avsättningar 62 55 

Skulder 242 205 

Summa  797 758 

   

Ansvarsförbindelser 237 240 

Markaryds kommun har en väl-

digt låg skuldsättning i förhål-

lande till många andra kommu-

ner. 

Förklaringar 
 

Anläggningstillgång - en 

tillgång som är avsedd för 

stadigvarande bruk eller in-

nehav. 

Avsättningar - Ekonomiska 

förpliktelser, vilkas storlek 

eller betalningstidpunkt inte 

är helt bestämd.  

Eget kapital - Skillnaden 

mellan tillgångar och skul-

der. Visar hur stor del av 

kommunens tillgångar som 

finansierats med egna medel 

Omsättningstillgång - lös 

egendom som inte är anlägg-

ningstillgång 

Soliditet - andelen eget ka-

pital av de totala tillgångarna. 

Beskriver kommunens lång-

siktiga  betalningsstyrka.  

 

Stora investeringar finansierade 

av lån gjorde att kommunens 

soliditet sjönk 2012--2016.  

62%
66%70%68%

77%
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Soliditetsutveckling  %

79 785

30 442

49 342

24 175

0

10 000
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Personalen 

Några av Markaryd kommuns ca 800 medarbetare.  

Diagrammet visar utvecklingen 

av personalkostnader och pro-

duktionstimmar. Personalkost-

naderna har ökat i något högre 

takt än produktionstimmarna. 

Nyckeltal  

Personalkostnad mkr 453 

Produktionstimmar 

tusentalstimmar 1 409 

Antal tillsvidareanställda 828 

Antal årsarbetare 750,3 

Andel kvinnor % 81,4 

Andel män % 18,6 

Andel deltid % 38 

Andel heltid % 62 

Sjukfrånvaro % 5,94 

Kostnad för  

sjukfrånvaro mkr 6,74 

I den verksamhet Markaryds kommun be-

driver utgör personalen den viktigaste re-

sursen för verksamhetens utförande. Perso-

nalkostnaden utgör 66 % av kommunens 

driftsbudget. Det övergripande målet med 

kommunens personalpolitik är att vara en 

god arbetsgivare som kan behålla och re-

krytera personal. 

 

Personalekonomi 
Markaryds kommuns lönekostnader var 

2016 453 mkr. Av de totala lönekostnader-

na utgör de sociala avgifterna knappt 30 %. 

Frånvaro såsom semester, sjukdom, föräld-

raledighet med mera utgör ca 10 % av den 

totala lönekostnaden. Totalt utförde de 

anställda 1,4 miljoner arbetstimmar under 

2016. Vid årsskiftet var det 828 tillsvidare-

anställda i kommunen. Av de anställda 

arbetar ca 48 % inom socialförvaltningen, 

39 % inom utbildnings- och kulturförvalt-

ningen, 10 % inom teknisk förvaltning och 

4 % inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Personalens sjukfrånvaro var under 2016 

5,94 %. Av sjukskrivningarna utgör från-

varon för långtidssjukskrivna 51,16 %.  

Kommunens totala kostnad för sjukskriv-

ningar var 2016 6,74 mkr. 

81,4 % av Markaryds kommuns anställda 

är kvinnor och 18,6 % är män. Medelål-

dern  för kommunens tillsvidareanställda är  

48,04 år. För kvinnor är medelåldern 47,74 

år och för männen 49,5 år. Av kommunens 

anställda arbetar 62 % heltid och  38 % 

deltid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Året som gått 
Vid årsskiftet 2015/2016 genomfördes en 

kommunövergripande organisationsföränd-

ring avseende nämndssekretariat och eko-

nomiadministration. Nämndssekreterar-

funktionerna finns sedan årsskiftet samlat 

på kommunstyrelseförvaltningens kansli-

avdelning och samtliga ekonomer finns 

organiserade på den centrala ekonomiav-

delningen. En ny utbildningschef har re-

kryterats under året.   

 

En medarbetarundersökning genomfördes 

under november 2016 resultatet kommer 

redovisas i början av 2017.  

 

Under 2016 har den chefsutvecklingsinsats 

för alla kommunens chefer som påbörjades 

under 2014 fortsatt. Utvecklingsinsatsen 

kommer att slutföras under våren 2017.  

 

Den satsning på att genomföra hälsoana-

lyser för alla anställda och som påbörjades 

2012 slutfördes under 2016.  

Framtid 
Personalförsörjningsfrågorna har hög prio-

ritet. Insatser för att minska sjukfrånvaron 

är en viktig fråga. Kompetensutveckling 

för chefer och medarbetare är viktig för att 

möta framtida utmaningar. 
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Kommunstyrelsen 

Förklaringar 
Infrastruktur & skydd – bl a 

gator, parker, räddningstjänst,  

näringsliv och markförsörjning. 

Kommunövergripande -  Ad-

ministration, IT, växel, personal-

vård m m 

Övrigt - vatten och avlopp, 

avfallshantering,  fritidsverk-

samhet, politisk verksamhet. 

Nyckeltal 

Verksamhet volym 

Producerad vatten-

mängd i 1000-tal m3 719 

Försåld vattenmängd 

i 1000-tal m3 509 

Drift, uh av gator/inv 665 

Drift-uh parkytor kr/inv 353 

Räddningstjänst kr/inv. 971 

Totalt lokalyta (m2) 90 637 

Underhållskostnad/m2 121 

Resultat, Mkr 

Verksamhet Boksl. Budg. Avv. 

Infrastruktur 

& skydd -30,7 -29,8     -0,9 

Fastighets-

förvaltning -13,0  -14,0     -1,0 

Kommun-

övergripande 

 

-45,0 -46,1     +1,1 

Övrigt                -10,9 -6,7     -4.2 

Summa: -99,6 -96,6 -3,0 

Vår verksamhet 
Kommunstyrelsen ansvarar för följande verk-

samheter: 

 

 Övergripande utvecklingsfrågor 

 Drift och underhåll av gator, vägar,     

 parker och gatubelysning 

 Räddningstjänst 

 Näringslivsfrågor 

 Markförsörjning – köp och försäljning    

 av mark 

 Fastigheter 

 Kommunens ekonomiska förvaltning,        

 IT-frågor och personaladministration 

 Kvalitetsarbete och säkerhetsfrågor 

 Vatten och avlopp 

 Renhållning 

 

Årets viktigaste händelser 
Via samarbete med Telia fick samtliga villor i 

kommunens större orter tillgång till bredband.   

På landsbygden tre fiberföreningar  kommit 

igång vilket innebär att ca 90% av kommu-

nens hushåll kommer att få tillgång till bred-

band. 

 

c/o Markaryd ekonomisk förening bildades 

av Markaryds Destinationsbolag, Tillväxt   

Markaryd AB och Markaryds kommun. Detta 

innebär att kommunens arbete med besöksnä-

ring flyttas till den ekonomiska föreningen. 

 

Hastighetsöversynen är klar och hastighets-

planen är ute på remiss. 

 

Utbyggnad av Markarydsbanan med person-

trafik till och från Halmstad har tagit ny fart. 

 

Efter många års planering blev samverkans-

organisationen Räddsam Kronoberg verklig-

het. En ekonomisk förening har bildats och 

Markaryds kommun är medlem. 

 

Årets resultat 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde redo-

visar ett underskott om totalt  3  mkr. Under-

skottet kan hänföras till extra avsättning för 

sluttäckning på Alandsköp. 

 

Framtiden 
Bredbandsutbyggnaden på landsbygden forts-

ätter. 

 

Nyetableringar inom näringslivet och ökat 

bostadsbyggande  är positivt för kommunen. 

Under våren är det invigning av Preem, Rasta 

och Burger King samt Stationshuset i Marka-

ryd. 

 

Markaryds kommun har under hösten 2016 

godkänt en avsiktsförklaring för samarbete 

med fem kommuner i länet för att få en ge-

mensam organisation för renhållningen. Man 

ska titta närmare på olika insamlingssystem 

för fastighetsnära insamling. 

 

Arbetet med att ta fram en  ny översiktsplan 

förbereds och påbörjas under 2017. 

 

Fortsatt underhåll av kommunens fastigheter 

enligt en prioriterad plan och fortsatta ener-

gisparåtgärder. De stora underhållsarbetena 

fortsätter på Strömsnäsbruks och Traryds 

skolor. 

 

Kommunens va-nät (vatten och avlopp) är i 

stort behov av renovering. Den ökade nyans-

lutningen till det befintliga nätet kräver kapa-

citetsökning, även klimatförändringar med 

mer nederbörd ställer större krav. 

 

Frågan om tågtrafiken på Markarydsbanan är 

mycket angelägen med utbyggd trafik till och 

från Halmstad. 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt  

Germundsson 
Styrelseordförande 

Ordförande:         Bengt Germundsson (KD) 

Vice ordförande:   Joakim Pohlman (S) 

Förvaltningschef ksf:  Svante Melander 

Förvaltningschef kstf: Lennart Hägelmark 

31%

13%45%

11%

Kommunstyrelsens
verksamheter (netto)

Infrastruktur & skydd
Fastighetsförvaltning
Kommunövergripande
Övrigt
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Förklaringar 
 

Fysisk planering - syftar till att 

lägga fast hur kommunen ska ut-

vecklas när det gäller bebyggelse, 

grönområden, vägar mm. 

Detaljplan - Ett juridiskt bindande  

kontrakt mellan kommunen, mar-

kägarna och grannarna. Den regle-

rar vad såväl enskilda som myn-

digheter får och inte får göra inom 

ett markområde. 

Resultat, Mkr 

Verksamhet Boksl. Budg. Avv. 

Miljö– och 

byggnads-

nämnd - 0,2 - 0,3 0,1 

Summa - 0,2 -0,3  0,1 

Miljö- &  

Byggnadsnämnden 

Ordförande:          Tommy Andersson (M) 

Vice ordförande:   Lisa Karlsson (S) 

 

Vår verksamhet 

 
Nämndsverksamhet 

Nämndens verksamhet ska bygga på objekti-

vitet i myndighetsutövningen och på ett gott 

bemötande samt vara serviceinriktad i kon-

takten  med allmänheten. 

 

Fysisk planering 

 Tillståndsfrågor och tillsyn enligt Plan 

och bygglagen 

 Upprättande av detaljplaner 

 

Miljö- och hälsoskydd 

 Tillstånds- och anmälningsärenden 

samt tillsyn enligt miljöbalken 

 Tillstånds- och anmälningsärenden 

samt tillsyn enligt livsmedelslagen 

 Tillsyn enligt smittskyddslagen 

 Medverkan i Kronobergs luftvårdsför-

bund 

 Medverkan i Miljösamverkan Krono-

berg-Blekinge 

 Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge 

 

 

Nämnden har fem ledamöter. Miljö- & 

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet en-

ligt miljöbalken över samtliga industrier och 

företag i kommunen.  

 

 

För utförandet av nämndens uppgifter svarar 

miljö- och byggnadsenheten, som är en del 

av kommunstyrelsens tekniska förvaltning. 

 

 

Miljö- & Byggnadsenheten har sju anställda 

och tjänsterna är uppdelade på miljö- och 

hälsoskyddsverksamhet, livsmedelskontroll 

samt plan och byggnadsverksamhet. 

 

Årets viktigaste händelser 

 
Viktiga händelser under året är framtagande 

av detaljplaner för kv Folkskolan och Han-

sens backar. 

 

Bland  stora byggprojekt som hanterats kan 

nämnas Älgsafarit Smålandet, Hansens back-

ar, Stationshuset i Markaryd, Konecrances, 

Göingebil, Motorcentrum och H-tryck. 

 

Hösten 2016 granskade Länsstyrelsen och 

revisorerna miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområden varvid ett antal åtgärder 

har föreslagits som kommer att vidtas under 

år 2017. 

 

Årets resultat 
 

Miljö- & Byggnadsnämnden lämnar ett net-

toöverskott på 0,1 mkr. 

 

Framtiden 
 

Under 2017 kommer miljö- och byggnads-

nämnden att förutom den löpande verksam-

heten hantera ett antal stora frågor. 

 

Större etableringar under 2017 är Rasta och 

Brafab vid Ulvarydsområdet.  

 

Särskild fokus kommer att läggas på att in-

formera om giftfri förskola samt att fånga 

upp offentliga verksamheter med enskild 

dricksvattenbrunn. 

 

Ett nytt ärendehanteringssystem för bygg-

lovshandläggning kommer att implemente-

ras. 

 

2017 avser miljö- och byggnadsnämnden att 

arbeta  med översiktsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy  

Andersson 

Nämndsordförande 

15 

15 

 
3,6

 m
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Socialnämnden 

Vår verksamhet 
 

Inom socialnämndens verksamheter ska 

människor mötas med respekt, värdighet 

och gott bemötande.  
 

Socialnämndens uppdrag är att erbjuda stöd 

till människor genom hela livet. Det innebär 

att socialtjänstens verksamheter möter barn 

och deras föräldrar som behöver stöd i föräld-

rarollen. Vidare möter vi personer med funkt-

ionsnedsättning som får stöd i att klara av sitt 

dagliga liv med boende och sysselsättning, 

äldre personer som får stöd med vardagssyss-

lor, men också med sjukvårdande insatser när 

det behövs. Det här ställer stora krav på kom-

petens inom olika områden samtidigt som det 

också ställs krav på lyhördhet och förmåga att 

möta människor där de befinner sig för att 

kunna ge stöd på ett professionellt och med-

mänskligt sätt. 

 

Årets viktigaste händelser 
Det höga inflödet av ensamkommande flyk-

tingbarn under 2015 års sista tre månader har 

inneburit en hög belastning för individ- och 

familjeomsorgens samtliga verksamheter un-

der 2016.  

 

Efterfrågan på stöd och behandling för miss-

bruksproblematik har ökat. Framförallt har vi 

sett en ökning av unga personer som har en 

allvarlig beroendeproblematik och som är i 

dåligt skick när de kommer till oss. Det har 

lett till flera LVM-utredningar och en place-

ring enligt LVM. 

 

Individ- och familjeomsorgen har under 2016 

fått en ny anpassad organisation för att kunna 

möta de behov som finns. I halvårsskiftet till-

trädde arbetsmarknadssamordnaren som arbe-

tar med att samordna insatser med avsikt att 

påskynda individers väg till arbetslivet. Arbe-

tet sker tillsammans med övriga förvaltningar, 

Arbetsförmedlingen, näringslivet och civil-

samhället. 

 

Inom äldreomsorgen har en volymförändring 

på särskilda boenden skett utifrån anpassning 

av efterfrågan. Antalet särskilda boendeplatser 

på Fyrklövern har anpassats till en minskad 

efterfrågan. Vidare har en avdelning på Ekli-

den getts förutsättningar att ta emot personer 

med svår och komplex problematik. Valfrihet-

en för brukare har under 2016 ökat genom 

möjligheten att byta en serviceinsats mot en 

annan insats. Hemtjänsten som helhet har ge-

mensamt arbetat med värdegrundsfrågor, be-

mötande, samt samverkan. Trygg hemgång 

har bidragit till att skapa en trygghet i det or-

dinära boendet. Den organisationsförändring 

som inleddes i början av 2016 har bland annat 

inneburit ett nära samarbete mellan hemsjuk-

vård och hemtjänst i söder.  

 

Äldrehälsa Kronoberg har inneburit ett fortsatt 

arbete med utbildningar inom palliativ vård 

och biståndsbedömningar, samt ett utvecklat 

samarbete med vårdcentralerna. Arbetet med 

kvalitetsregister pågår och implementering av 

flera nya system har under året skett inom 

verkställigheten.  

 

Verksamheter inom omsorg om funktions-

hindrade har under året arbetat för att bygga 

upp ett samarbete med externa aktörer för att 

få möjlighet att bedriva utflyttad daglig verk-

samhet i så stor utsträckning som möjligt. Det 

finns avtal på ytterligare platser där brukare 

kan introduceras vid behov. 

  

Årets resultat 
Socialförvaltningen gör ett positivt ekono-

miskt nettoresultat om 5,9 mkr. I stora drag 

emanerar resultatet från ett större överskott 

om 11,4 mkr gällande ensamkommande flyk-

tingbarn som balanserar ett underskott gäl-

lande externa placeringar inom individ- och 

familjeomsorgen på 9,6 mkr.  

 

Sett till helheten ligger verksamheterna inom 

äldreomsorg och omsorg om personer med     

funktionsnedsättning i ekonomisk balans.  

 

Individ- och familjeomsorgens underskott 

som gäller placeringar av barn beror på flera 

års högt inflöde av ärenden med komplex 

social problematik. Familjehem barn och unga 

redovisar 3,7 mkr i underskott. Mycket små 

barn har fått placeras i familjehem och dessa 

placeringar blir oftast långvariga, så kallade 

uppväxtplaceringar. Budgeten för institutions-

placeringar har överskridits med 4,5 mkr.  Po-

sitivt är att antalet familjehemsplaceringar har 

minskat från 29 till 22 placeringar under årets 

gång.  

 

Under 2016 har 5 ensamkommande ungdomar 

anvisats till kommunen, och Markaryds kom-

mun har sedan i mars 2016 haft 59 avtalade 

platser för ensamkommande barn och ungdo-

mar. En hög inflyttning av flyktingfamiljer till 

kommunen har fortsatt under 2016. Arbetsför-

medlingen har inte hunnit med sin handlägg-

ning av ärenden, vilket medfört att de indivi-

der som väntat på att komma igång med sin 

Nyckeltal 

Särskilt boende  

Antal lägenheter 

äldre 122 

Varav korttidsplatser 9 

Hemtjänst   

Antal brukare 332 

Omsorg om perso-

ner med funktions-

nedsättning  

Antal lägenheter LSS 25 

Antal korttidsvistelse 

LSS barn och vuxen 20 

Individ och familje-

omsorg  

Antal dygn i familje-

hem, barn 10 384* 

Antal dygn på in-

stitution, vuxna 394 

Ekonomiskt bistånd  

Antal olika hushåll 175 

Kostverksamhet  

Serverade portioner 699 868 

*Fr.o.m. 2016 ingår mottagande av 
ensamkommande i statistiken. 

 

Förklaring förkortningar: 
IFO: Individ– och familjeomsorg 

LVM: Lagen om vård av miss-

brukare 
LSS: Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade 

Socialnämndens 
verksamheter (netto)

Politisk verksamhet inkl.
infrastruktur och skydd (0,4 %)
Äldreomsorg inkl. färdtjänst och
övrig vård och omsorg (39,8 %)
Insatser enligt LSS, SFB (16,6 %)

Insatser personer med
funktionsnedsättning (1,4 %)
IFO (11,2 %)

Förebyggande verksamhet (16,5 %)

Gemensam verksamhet (14,1 %)
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Ordförande:          Malin Stadig Lundgren (KD) 

Vice ordförande:   Katrin Petersson (S) 

Förvaltningschef:  Johan Rutgersmark 

etablering blivit beroende av försörjnings-

stöd längre tid än planerat. Ekonomiskt bi-

stånd redovisar 3,1 mkr i underskott.  

 

Färdtjänst och riksfärdtjänst redovisar 0,2 

mkr i överskott.   

 

Inom kostverksamheten har Eklidens nya 

kök tagits i bruk. Två nya förskolor har öpp-

nat, Kometen och Lönneberga. Näringsvär-

desberäknade matsedlar är klara. Ökat antal 

ätande elever inom skola och förskola har  

bidragit till en ökning med 34 960 måltider 

under 2016, vilket kostchefen lyckats han-

tera inom given ram. 

  

Framtiden  
Individ– och familjeomsorgen har fått i upp-

drag att utveckla öppenvården för att före-

bygga behovet av placeringar. Arbete pågår 

både i länet och inom kommunen med att ta 

fram arbetsmetoder och samverkansformer 

för utveckling av det förebyggande arbetet 

med barn.  

 

En stor utmaning som individ– och familje-

omsorgen kommer att möta är det framtida 

beroendet av ekonomiskt bistånd för indivi-

der som lämnar etableringsreformen och 

inte kommit i egen försörjning. Genom att 

samordna insatser med andra myndigheter, 

näringsliv och civilsamhället kan individu-

ella åtgärder som sätts in påskynda den en-

skildes väg till ett självständigt liv i Sverige. 

Regeringens aviserade förändring av ersätt-

ningen för mottagning av ensamkommande 

barn kan komma att få stora konsekvenser 

för verksamheten.  

 

 

Integrerade missbruksmottagningar där reg-

ionen och kommunerna bidrar med sina re-

spektive kompetenser beräknas starta upp 

vid halvårsskiftet 2017. Mottagningarna 

kommer att vara belägna i Ljungby och 

Växjö. 

 

Ett avtal för gemensam alkoholhandlägg-

ning med Ljungby och Älmhult planeras 

med avtalsstart vid halvårsskiftet 2017.  

 

Satsningen på ny teknik ska intensifieras. 

Installation av nya, säkra och digitala trygg-

hetslarm till samtliga särskilda boenden 

kommer att slutföras under första delen av 

2017. Ökade volymer inom hemtjänst och 

hemsjukvård, samt en minskad efterfrågan 

på lägenheter inom särskilt boende innebär 

att arbetet med trygg hemgång har varit 

framgångsrikt och kommer att fortgå under 

2017.  

 

För att möta utmaningen med att rekrytera 

legitimerad personal kommer det att arbetas 

aktivt för att profilera Markaryds kommun 

som en god arbetsgivare. En kompetensför-

sörjningsstrategi kommer att tas fram.  

 

Under 2017 kommer utbildnings- och kul-

turförvaltningen tillsammans med kostverk-

samheten gemensamt genomföra ett ut-

vecklingsprojekt. Vegetariska måltider för 

skola och förskola 

kommer att initieras. 

 

Malin Stadig 

Lundgren 
Nämndsordförande  

 

Vy från det särskilda boendet Sjögården i Markaryd 

Resultat, Mkr 
Verksamhet Boksl. Budg. Avv. 

Politisk  

verksamhet 
-0,8 -0,8 0 

Infrastruktur 

och skydd 
0,0 -0,1 0,1 

Hemtjänst -23,3 -23,0 -0,3 

Särskilt boende -58,8 -58,4 -0,4 

Övrig vård och 

omsorg 
-1,6 -1,7 0,1 

Insatser enligt 

LSS, SFB 
-35,4 -33,5 -1,9 

Insatser perso-

ner med funkt-

ionsnedsättning 
-2,9 -2,9 0 

Färdtjänst/  

Riksfärdtjänst 
-1,1 -1,3 0,2 

Förebyggande 

verksamhet 
-35,2 -38,4 3,2 

Individ– och   

familjeomsorg 
-23,8 -14,2 -9,6 

Särskilt riktade 

insatser 
14,6 -3,2 17,8 

Gemensam 

verksamhet 
-29,9 -26,8 -3,1 

Summa: -198,2 -204,2 5,9 

Förklaring till verksamhetsindelning: 

Politisk verksamhet omfattas av nämnd

- och styrelseverksamhet. 

Infrastruktur och skydd innefattar  
socialnämndens tillsyn gällande alkohol. 

Hemtjänst och särskilt boende avser  

insatser i ordinärt boende samt särskilt 
boende för personer 65 år och äldre. 

Övrig vård och omsorg innefattar  bl.a. 

äldrepedagog och social samvaro. 

Insatser enligt LSS, SFB samt insatser 

personer med funktionsnedsättning 

avser insatser inom boende, personlig 
assistans och daglig verksamhet. 

Färdtjänst/riksfärdtjänst—för äldre och 

funktionshindrade enligt respektive lag. 
Förebyggande verksamhet innefattar  

hela förvaltningens förebyggande arbete, 

bl.a. hemsjukvård och utbildning. 
Individ och familjeomsorg avser  barn– 

och ungdomsvård, missbruksvård, övriga 

insatser för vuxna samt ekonomiskt bi-
stånd. 

Särskilt riktade insatser avser  flykting-

mottagning samt arbetsmarknadsåtgärder. 
Gemensam verksamhet avser  gemen-

sam administration. 

298 298 304 323 332

137 137 126 126 122

0

100

200

300

400

2012 2013 2014 2015 2016

Äldreomsorg

Antal brukare hemtjänst

Antal lägenheter särskilt boende
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Utbildnings & kulturnämnden 

 Vår verksamhet 
 

Förskola & skolbarnomsorg som om- 

fattar förskola, pedagogisk omsorg, 

    vårdnadsbidrag, öppen förskoleverk- 

    samhet och fritidshem  

 

Grundskola som omfattar , förskole-

klass, grundskola och grundsärskola 

 

Gymnasieskola & vuxenutbildning  
omfattar gymnasieskola, gymnasie- 

    särskola, vuxenutbildning, SFI och  

    Särvux 

 

Bibliotek och kulturverksamhet samt 

ungdomsverksamhet     
  

Övrigt som omfattar  nämnd och 

gemensam administration.  
 

Årets viktigaste händelser 
 
Måluppfyllelse                                        

Andel elever som nådde betyg i alla ämnen 

i årskurs 9 var högre 2016 i jämförelse 

med år 2015. Totalt var det 81 % i jämfö-

relse med resultatet för riket som är 78 %. 

 

Tillsynsbeslut från Skolinspektionen 

Under höstterminen 2015 genomförde 

Skolinspektionen en inspektion av all 

verksamhet inom förskolor och skolor i 

Markaryds kommun. Tillsynsbeslutet med 

tillhörande föreläggande med vite presen-

terades för ansvariga politiker och tjänste-

män i februari 2016. Därefter genomfördes 

ett stort arbete för att åtgärda de brister 

som uppmärksammats.  

 

Ny skolledningsorganisation 

I Skolinspektionens tillsynsbeslut 2016 

uppmärksammades brister på huvudman-

naperspektivet i ledning, styrning och upp-

följning. Utifrån detta utvecklades under 

hösten en ny skolledningsorganisation, vil-

ken i sin tur innebar att både Markaryds 

skola och Strömsnässkolan delades i två 

skolenheter, F-6 samt 7-9. Även Kun-

skapscentrum Markaryd delades i två sko-

lenheter med en ansvarig rektor för varje; 

gymnasieskola samt vuxenutbildning.  

 

Förskola 

Under 2016 utökades förskolorna med yt-

terligare 2 avdelningar, Lönneberga i 

Strömsnäsbruk och  Kometen i Markaryd. 

Den nya skolledningsorganisationen har 

inneburit att det numera finns tre stycken 

förskolechefer i kommunen.  

 

Skolbarnomsorg 

Antalet barn inom skolbarnomsorgen har 

ökat under året vilket innebär fler barn i de 

olika grupperna. Utvecklingsarbetet inom 

fritidshemmen har omfattat barn i behov 

av stöd samt systematiskt kvalitetsarbete.  

 

Grundskola 

Arbetet med att eleverna ska få betyg i alla 

ämnen efter årskurs nio stod högt bland 

prioriteringar inom grundskolan. För att nå 

detta mål krävdes samverkan mellan alla 

yrkeskategorier inom skolorna. Utveckl-

ingsarbetet inom grundskolan har främst 

kännetecknats av sista året på den kom-

munövergripande kompetensutvecklingen 

med tema barn i behov av stöd och att 

skapa en tillräckligt effektiv organisation 

för elever i behov av stöd.  

 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

Årets betygsresultat för gymnasieskolan 

minskade något i jämförelse med föregå-

ende år. Genomsnittligt betyg var 14,1 mot 

14,3 för år 2015. Under 2016 nådde 82 % 

av eleverna examensbevis. Föregående år 

var motsvarande resultat 84 %. 

Inom introduktionsprogrammet skedde det 

en kraftig ökning av antalet elever med 

utländsk bakgrund. Inom vuxenutbildning-

en fortsatte även ökningen av elever inom 

SFI-undervisningen. Här togs fler lokaler i 

bruk och mer lärarpersonal anställdes. 

 

Yrkeshögskolan 

Inom KCM finns även en yrkeshögskole-

verksamhet i form av en utbildning för bli-

vande värmepumpstekniker. Under höst-

terminen fanns 16 elever inskrivna på ut-

bildningen.  

 Resultat, Mkr  

Verksamhet Boksl. Budg. Avv. 

Förskola & 
skolbarnoms. -48,2 -47,9 -0,3 

Grundskola -90,3 -90,8 0,5 

Gymnasie &  

vuxenutbilning -42,1 -42,3 0,2 

Kultur & fritid -19,1 -18,9 -0,2 

Övrigt -7,0 -7,1 -0,1 

    

Summa: -206,7 -207,0 0,3 

Nyckeltal 

Verksamhet volym 

Bibliotek  

Antal utlånade media 44 874 

Utlån media/invånare 4,5 

Antal besökare badanläggn 18 480 

Musikskola antal elever 97 

Förskola och ped omsorg  

Antal placerade barn 1-3 år 240 

Antal placerade barn 4-5 år 195 

Skolbarnomsorg  

Antal barn i verksamheter 376 

Grundskola  

Antal elever åk F-9 1 130 

Gymnasieskola  

Antal elever KCM 275 

Antal elever i andra skolor 104 

Vuxenutbildning  

Antal elever totalt 336 

Bakning och matlagning på fritidsgården 

lockar ungdomar från alla kulturer  
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Ordförande: Maria Svensson-Lundin (KD) 

Vice ordförande:   Berne Eliasson (S) 

Förvaltningschef:  Lars-Ola Olsson 

Kultur/fritid och bibliotek                        

Musikskola i egen regi startades upp under 

året vilket möttes av mycket positiv respons. 

Under året har även utbildnings- och kultur-

nämnden initierat en fortsatt utveckling av 

skateparken intill Strömsnässkolan.   

Hannabadet har under året varit en uppskat-

tad verksamhet där bland annat familjesön-

dagarna varit ett lyckat grepp. Dessutom har 

utökade öppettider mottagits positivt. 

 

Årets resultat  
Årets resultat för UKN:s verksamheter 2016 

slutade med ett överskott på 0,3 mkr mot 

budget 2016 på 207 miljoner kronor netto. 

Framtiden 
Arbetet med att elever ska vara behöriga till 

gymnasieskolan och få betyg i alla ämnen 

efter årskurs nio är utbildnings- och kultur-

nämndens viktigaste framtidsfråga. För att 

lyckas med detta krävs det att elever och 

personal trivs och är trygga i skolan.  

 

Under hösten 2016 påbörjades en stor omor-

ganisation av utbildnings- och kulturförvalt-

ningens lednings- samt förvaltningsorgani-

sation. Med denna står kommunen redo för 

att möta framtidens stora utmaningar inom 

nämndens verksamhetsområden. En fortsatt 

utveckling av den centrala elevhälsan och 

dess resurser är ett prioriterat arbete som på-

börjats i början av 2017.  

 

Under de senaste två åren har inflyttning till 

Markaryds kommun medfört en avsevärd 

ökning av antalet förskolebarn, grundskolee-

lever samt elever till gymnasium och vuxen-

utbildning. Bidrag från Migrationsverket 

minskar succesivt 2017 -2018 och kommu-

nen kommer då få fullt kostnadsansvar för 

över 150 fler elever jämfört med 2015. Inom 

KCM bedrivs i dagsläget IM-programmet 

med över 100 elever av vilka många kom-

mer att påbörja studier inom vuxenutbild-

ningen redan hösten 2017.  

 

För att möta nationella styrdokument gäl-

lande krav på stöd till elever i behov av sär-

skilt stöd krävs utökade resurser inom det 

specialpedagogiska området. Dessutom 

finns det ett antal elever i kommunen som 

inom kort kommer att vara berättigade till 

att studera inom ramen för särskolans läro-

plan. Detta medför att grundsärskola bör 

startas på en av kommunens grundskolor 

hösten 2017.  

 

Inom förskolans verksamhetsområde ökar 

antalet barn samt beläggningen, dvs. den tid 

då barnen är schemalagda på förskolan. 

Dessutom innehåller barngrupperna flera 

yngre barn än tidigare, vilket givetvis ställer 

krav på att förskolecheferna ökar beman-

ningen.  

 

Sammanfattningsvis är det tydligt att voly-

merna inom samtliga verksamhetsformer för 

förskola och skola ökar. Detta medför att 

stora personella utökningar krävs men även 

satsningar på kompetensutveckling av be-

fintlig personal samt insatser för att attrahera 

och rekrytera kompetens till kommunen. 

Förutom resurser till pedagogisk personal 

krävs dessutom en utökad administration. 

Detta bland annat för att hantera det ökade 

antalet riktade statsbidrag som huvudman-

nen skall hantera under verksamhetsåret.  

Utökade medel bör prioriteras för att säker-

ställa lokalförsörjning till främst förskola 

men även grundskola samt gymnasium och 

vuxenutbildning. Inom ramen för dessa ut-

ökningar krävs även utökning av bland annat 

lokalvård samt kost för barn och elever.  

 

Från Skolverket har ett förslag på nationell 

strategi för skolans digitalisering lämnats till 

regeringen. Strategin innebär att tillgången 

till digitala verktyg ska vara likvärdig och 

digitaliseringen ska bidra till att resultaten 

förbättras och verksamheten effektiviseras. 

För Markaryds kommun medför detta att 

avsevärt mer medel än tidigare måste avsät-

tas för investeringar av digitala verktyg 

inom verksamheterna. För att klara kom-

mande lagkrav behöver en långsiktig reinve-

steringsplan gällande digitalisering i för-

skola och skola utarbetas.   

 

Inom kultur- och fritidsverksamheten finns 

ett behov av att utveckla fritidsgårdsverk-

samheten samt musik- och kulturskola. För 

att bidra till en positiv språk- läs- och skriv-

utveckling för alla elever i skolan krävs 

dessutom en satsning på skolbiblioteken.  

Nettokostnad för grundskola ökar på 

grund av att elevtalet ökat markant 
sedan 2015. 

 

Övriga kostnader har minskat bero-
ende på att ansvar för städverksamhet-

en från och med 1 april 2015 förts över 

till Tekniska förvaltningen. 

Diagrammet visar genomsnittligt antal 

barn/elever per år som snitt av antalet 
barn/elever under vår- respektive 

hösttermin. 

 
Elever i kommunens grundskolor har 

ökat från 994 år 2014 till 1 130 år 

2016. 
 

Elever inom vuxenutbildning, främst 

SFI-undervisning, har under de två 
senaste åren ökat. Vid årets slut fanns 

138 elever i SFI-undervisning . 

 

Maria  

Svensson-Lundin 
Nämndsordförande  
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Förklaringar 
 

Soliditet - andelen eget kapital 

av de totala tillgångarna. Beskriver 

företagets långsiktiga  betalnings-

styrka.  

Resultaträkning  
i sammandrag  

Mkr Bok 16 Bok 15 

Intäkter 6,1 5,8 

Kostnader -5 -5,6 

Rörelse- 

resultat 1,1 0,2 

Finansnetto 0 0 

Skatt -0,2 -0,1 

 
Årets  
resultat 

 

 

0,9 

 

 

0,1 

Markaryds  

Industribyggnads AB 

Ordförande:               Mikael Salomonsson (M) 

Vice ordförande:             Joakim Pohlman  (S) 

Verkställande direktör:  Kent-Olof Svensson 

Nyckeltal  
(Moderföretag) 

Balansomslutning 37 003 

Soliditet % 82,4 

Avkastning på  

eget kapital % 4,5 

Vår verksamhet 
 

Koncern 

Koncernen bildades 2004 genom att Marka-

ryds Industribyggnads AB köpte Fastighets-

aktiebolaget Södergård, samt Markaryds 

Turist & Fritid AB, av Markaryds kommun. 

Under 2009 förvärvades Barstolen Fastig-

hets AB, Under 2015 förvärvades Ulvafast i 

Markaryd AB. Alla bolagen har säte i Mar-

karyds kommun. 

 

- Södergård 

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning samt 

hembygds och kulturverksamhet. Den hu-

vudsakliga omsättningen avser uthyrning av 

byggnaderna på fastigheten Markaryd 34:1 

till Markaryds kommun. 

 

- Markaryds Turist & Fritid 

Bolaget bedriver camping och fritidsverk-

samhet inom turistnäringen samt därmed 

förenlig verksamhet. Den huvudsakliga 

verksamheten omfattar uthyrning av mark 

och byggnader för camping inom fastighet-

en Markaryd 30:1 

 

- Barstolen Fastighets AB 
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. 

Bolaget äger en fastighet, Markaryd 74:1.  

 

- Markaryds Industribyggnads AB 

Verksamheten fokuseras på en långsiktig 

god värdetillväxt i bolaget som möjliggör 

att bolaget kan medverka i utvecklingen av 

företagandet i Markaryds kommun.  

 

Bolagets strategi bygger på förvärv av äldre 

fastigheter med utvecklingsmöjligheter och 

nyproduktion av markanläggningar och lo-

kaler då långsiktiga avtal föreligger samt en 

kostnadseffektiv förvaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighetsbestånd 
Bolaget ägde och förvaltade per 2016-12-31 

fem bebyggda fastigheter varav två i Mar-

karyd, två i Strömsnäsbruk och en i Traryd. 

Fastigheternas sammanlagda lokalyta per 

31 december uppgår till 16.356 kvm. 
 

Årets resultat 
Årets resultat för moderföretaget visar ett 

överskott på 0,5 mkr. Omsättningen under 

året uppgår till 4,8 mkr, hela årets omsätt-

ning avser fastighetsförvaltning. Resultatet 

efter skatt för året uppgår till 11,1 % av net-

toomsättningen. Det egna kapitalet uppgår 

till 29,7 mkr motsvarande en soliditet om 

82,4 %. 

 

Framtiden 
Bolaget förväntas fortsätta sin verksamhet 

på nuvarande nivå under det kommande 

året, dock med ökad utvecklingsverksamhet 

enligt ägardirektiven. 

 

Fastighetsförvaltningen har en långsiktigt 

god bas med långa kontrakt på 81 % av ut-

hyrd lokalyta och utgör 87 % av hyresvär-

det.  

 

Resultatet förväntas för fastighetsförvalt-

ningen bli på samma nivå för det kom-

mande året. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael  

Salomonsson 
Ordförande 
 

Cirkeldiagrammet visar respek-

tive företags andel av nettoom-

sättningen i koncernen  

79%

1%

2%

18%
0%

Koncernen MIBAB

MIBAB
Södergård
Mrd Turist & Fritid
Barstolen Fastighets AB
Ulvafast



DET BARNVÄNLIGA
FRILUFTSBADET

ALLTID MED
BADVAKT

Välkommen till 
HANNABADET & STRÖMSNÄSBADET

- Lekland
- Bubbelpool
- Rehabbassäng
- Motionssim
- Vattengympa
- Babysim
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Återvinningsstationer 

 

 

Kretsloppsanläggningen Alandsköp 

 

Utöver det som du kan sortera ut vid åter-

vinningsstationerna kan du här lämna  avfall 

från hushållet enligt tabellen till höger: 

 

Öppettider:  

mån-tis samt tor-fre:  8:00--14:00  

onsdag 8:00--18:00 

lördag:  8:00--12:00 

 

För ytterligare upplysningar och frågor om 

sorteringen kontakta Ellenor Olofsson, ansvarig för renhållningsverksamheten tel 0433-724 10 eller 

personal på Alandsköp tel 0433-230 89. 

        Tack för att du hjälper oss att värna om miljön !  

 

Öppettider  

       Markaryds simhall / 

        Hannabadet                     Biblioteken   
 

 

 

Avfallsslag Exempel 

Metallskrot Cyklar, gräsklippare, stålmöbler 

Virke För återvinning 

Betong, ej armerad Tegel, takpannor, kakel 

Trädgårdsavfall Löv, fallfrukt, gräsklipp, grenar, ris 

Grovavfall Soffor, fåtöljer, sängar 

Hushållens farliga avfall Målarfärg, lösningsmedel, bekämp-

ningsmedel, lysrör, glödlampor, bat-

terier, spillolja 

Återvinningsstationer finns idag på följande platser 

Markaryd Strömsnäsbruk Timsfors Traryd Råstorp Hinneryd 

Västergatan 

Esplanaden 

Skulptörvägen 

Linnévägen 

Bakom ICA p-plats 

Mitt emot  

Folkets hus 

Torget Gränsbygdens  

Köpcentrum 

Vid affären 

Tisdag 08:00--20:00 

Vattengymnastik 19:30-20:15 

Onsdag 06:00--09:00 (morgonsim) 

09:00--20:00  

13:00--14:00 (rehab) 

Torsdag 08:00--20:00 (relax efter 18:30) 

Fredag 06:00--09:00 (morgonsim) 

09:00--20:00  

Söndag 11:00--16:00 

Kassan stänger 1 timme innan badet. Sista 

halvtimmen är för dusch och omklädning 

för att vara klar att lämna badet vid stäng-

ning. 

För mer information kontakta badet: 

Telefon 0433-72099 

 Markaryd *) 

tel. 721 05 

Strömsnäsbruk 

tel 722 02 

Traryd 

tel. 722 87 

Hinneryd 

 

Måndag 12:00--18:00 15:00--18:30 15:00--18:00 Tillgängligt 

för utlåning  

Tisdag 12:00--18:00 15:00--18:30  när försam-

lingshemmet  

Onsdag 12:00--18:00 10:00--13:00 

14:00--17:00 

15:00--18:00 har annan 

verksamhet i  

Torsdag 12:00--18:00 15:00--18:30  lokalerna. 

Fredag 10:00--17:00 14:00--17:00   

Lördag 10:00--13:00    

*) Tidningsläsning från kl 10.00, gäller alla dagar. 

Återvinningsstationerna har idag totalt sex containrar för följande avfallsslag: 1. Pappersförpackningar, kartonger och 

påsar. 2. Tidningar och reklam 3. Plastförpackningar, mjuka och hårda 4. Metallförpackningar 5. Glasförpackningar, 

ofärgat. 6. Glasförpackningar, färgat.  Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna 

 

För frågor angående Återvinningsstationerna kontakta Förpacknings och tidningsinsamlingen 

(FTI) , tel. 0200-88 03 11 


