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Förenklad årsredovisning
Markaryds kommuns ”Året som gått” är en kort redogörelse av den verksamhet
som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer överens med de politiskt beslutade målen. Verksamhet och ekonomi vägs samman
och en samlad bedömning lämnas av kommunens förutsättningar för att driva en
verksamhet i enlighet med god ekonomisk hushållning.
Det här är en kortversion av årsredovinsingen. Här kan du ta del av redogörelsen
av kommunens verksamhet på ett kortfattat sätt.
Hela redovisningen finns att ta del av på www.markaryd.se

Inledningsvis vill jag rikta ett stort tack till
kommunens personal och våra förtroendevalda för ett
mycket gott arbete under 2017! Vi kan se tillbaka på ett
år som, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt,
uppvisar ett positivt resultat.
För femte året i rad ökade vår befolkning och de tre
senaste åren har invånarantalet ökat med hela 621
personer – en historiskt hög siffra. Detta beror till största
delen på ett ökat antal nyanlända, vilket inneburit ett
fortsatt tryck på förskolor och skolor, liksom på behovet
av sociala insatser och ett fungerande integrationsarbete.

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Arbetet har delvis präglats av att försöka lösa olika
akuta situationer, både till följd av volymförändringar
men även till följd av vissa vakanser på svårrekryterade
tjänster.
Markaryds kommun är definitivt en kommun i stark
utveckling. Vi ska 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 engagemang, såväl professionellt som ideellt.
Min förhoppning är att vi, lika kraftfullt och engagerat,
tillsammans fortsätter att arbeta för att göra en bra
kommun ännu bättre!
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Mandatfördelning kommunfullmäktige
Kristdemokraterna

16

Moderaterna		 2

Socialdemokraterna

10

Centerpartiet		

Sverigedemokraterna 4

2

Miljöpartiet			1

Kommunens organisation
Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
fyra facknämnder. Förvaltningsorganisationen består av fyra förvaltningar.
Revisorerna granskar den kommunala verksamheten.
Koncernen Markaryds kommun bestod 2017 förutom av kommunen även av koncernen Markaryds Industribyggnads AB (MIBAB). I koncernen MIBAB ingår förutom
MIBAB även de helägda bolagen Fastighets AB Södergård, Markaryds Turist & Fritid
AB, Barstolen Fastighets AB samt Ulvafast i Markaryd AB. Totalt sett bedriver
Markaryds kommun en mycket liten del av sin verksamhet i bolagsform.

Kommunfullmäktige

Kommunalt bolag:
Markaryds Industribyggnads AB

Valberedning

Revision

Överförmyndare

Socialnämnd

Arbetsutskott

Socialförvaltning

Valnämnd

Kommunstyrelse

Miljö- och byggnads
nämnd

Arbetsutskott

Tekniska
förvaltningen

Utbildnings- och
kulturnämnd

Arbetsutskott

Kommunstyrelseförvaltningen

Utbildnings- och
kulturförvaltning
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Sammandrag av året 2017

Folkmängd
Befolkningsförändring

10 170
+ 179

Skattesats
Kommunal skattesats
Region Kronoberg skattesats

21,31 %
11,60 %

Ekonomiskt resultat
Årets resultat kommunen (tkr)
Årets resultat koncernen (tkr)
Skatteintäkter (tkr)
Nettokostnader (tkr)
Budgetavvikelse (tkr)
Soliditet
Investeringssvolym (tkr)

8 672
8 772
546 095
-541 909
4 420
62 %
50 552

Personal
Personalkostnader
Antal tillsvidaranställda
Sjukfrånvaro

485 565
873
5,46 %
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Så fördelas skattepengarna
Kommunens intäkter kommer ifrån...
							

Belopp %
(mnkr)

•Skatteintäkter
383
52,5%
•Avgifter för tillhandahållen service
70
9,6%
•Generella statsbidrag och utjämning
162
22,2%
•Riktade statsbidrag till olika verksamheter
107
14,7%
•Finansiella intäkter
7
1%
__________________________________________________________________
•Summa
729
100%

100 kronor i skatt till kommunen används till...

36,31 kr
Vård och omsorg

11,16 kr
Övrig verksamhet

31,30 kr
Utbildning

6,14 kr
Infrastruktur och
skydd

11,17 kr
Förskola
och skolbarnomsorg

3,92 kr
Kultur och fritid
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Ett urval av händelser
Januari
10 000 invånare
i kommunen
– 20 år sedan sist

Februari

Miljömålslöften
undertecknade
Mars

Fiberutbyggnad
ökade mest i landet

Maj
Sveriges bästa
företagsklimat för
tredje gången
Renovering av
kommunhus
startade

April
Energibesparing i
tävlingen Miljökloka
kontor
- Vi vann i Sverige
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Juni-Juli

Invigning av Rasta
Markaryd
Augusti
Laddstolpar
på plats
September
Svenskt näringsliv
15:e plats i landet
företagsklimat

Nya
förskoleavdelningar
öppnades

Oktober
Kulturskolan startar

November
Fritt Wifi i
kommunala lokaler
Arbetsmarknads- och
integrationsförvaltningen
bildas
Nyöppning av
Traryds bibliotek

Världens barn – 4:e plats i
kommunkampen

December
Näst mest solida
kommun över tid
Gratis halkskydd till äldre
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Är målen uppfyllda?
Ej uppfyllt		Delvis uppfyllt		Uppfyllt				
Visar ett medelvärde av uppfyllelsen av de ingående nämndmålen.

Trygghet och välmående
Kommunfullmäktiges mål avseende trygghet och
välmående:
Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där
demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum.

5 av 13 nämndmål
är uppfyllda.

Exempel på nämndmål:
Vi har ett aktivt och förebyggande förhållningssätt i trygghetsfrågor
(Kommunstyrelsen)
Vi arbetar för minskad klimat- och miljöpåverkan. (Miljö- och byggnadsnämnd)
Vi skapar delaktighet och där det är möjligt valfrihet. (Socialnämnden)
Alla barn och elever ska känna sig trygga och ha medinflytande i våra verksamheter.
(Utbildnings- och kulturnämnden)

Medborgare och kund
Kommunfullmäktiges mål avseende medborgare och
kund:
Vi har ett professionellt bemötande med kundens/medborgarens behov i fokus.

Inga av nämndmålen
är uppfyllda.

Exempel på nämndmål:
Vi upplevs tillgängliga, serviceinriktade och arbetar ständigt för att bli bättre inom
dessa områden.(Kommunstyrelsen)
Vi bemöter varje kund/medborgare professionellt och med respekt.
(Miljö- och byggnadsnämnd)
Vi bemöter varje kund/medborgare professionellt och med respekt. (Socialnämnden)
Andelen elever som uppnår kunskapsmålen ökar och det skapas förutsättningar för
livslångt lärande. (Utbildnings- och kulturnämnden)
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Näringsliv och tillväxt
Kommunfullmäktiges mål avseende
näringsliv och tillväxt:
Vi har ett gott näringslivsklimat som skapar förutsättningar
för sysselsättning, för företag att utvecklas samt för
nyetableringar.

5 av 8 nämndmål
är uppfyllda.

Exempel på nämndmål:
Vi förbättrar vårt näringslivsklimat (Kommunstyrelsen)
Näringslivet ska uppleva hög servicegrad och positiv attityd från kommunen. (Miljöoch byggnadsnämnd)
Vi arbetar för att den enskilde ska gå från utanförskap till arbete och integrering där
civilsamhället är en av flera viktiga aktörer.
(Socialnämnden)
Under 2018 finns en väl utbyggd och fungerande musik- och kulturskola.
(Utbildnings- och kulturnämnden)

Attraktiv arbetsgivare
Kommunfullmäktiges mål avseende attraktiv
arbetsgivare:
Ledarskapet i alla verksamheter präglas av professionalism, helhetssyn, engagemang, tydlighet och
utveckling. Vi säkerställer våra verksamheters kompetensförsörjning.

4 av 7 nämndmål
är uppfyllda.

Exempel på nämndmål:
Vi har trygga och närvarande ledare med ett inkluderande och resultatfokuserat förhållningssätt. (Kommunstyrelsen)
Vi har kompetenta, engagerade och ansvarsfulla medarbetare. (Socialnämnden)
Medarbetare inom utbildning- och kulturnämndens område upplever att Markaryds
kommun är en attraktiv arbetsgivare.(Utbildnings- och kulturnämnden)
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Årets utmärkelser
Markaryds kommun vann Miljökloka kontors energispartävling. Markaryds kommunhus lyckades dra ner energiförbrukningen med totalt 20 % och vann därmed tävlingen.
Energi sparades genom enkla förändringar i vardagsrutinerna på kontoret samt genom att skruva lite på
inställningarna för värme och ventilation.
I den internationella Energispartävlingen representerade
Markaryds kommun Sverige och kom på andra plats.

Markaryds kommun fick det högsta sammanfattande
omdömet i landet i Svenskt Näringslivs årliga ranking.
Markaryds snitt på 4,7 av 6 är det högsta betyget som
någon kommun har fått sedan mätningarna startade för
20 år sedan.

Markaryds kommun kom på en mycket hedrande 4:e
plats bland landets kommuner i Kommunkampen samt
var den överlägset mest generösa kommunen i Kronoberg, mycket till följd av det ideella ”Bond-projektet.
Tillsammans samlade kommuninvånarna in drygt 930 000
kr, vilket innebär 93,11 kr per invånare, en ökning med
132 % jämfört med förra året.

Syna delar ut priset Bästa Tillväxt för att premiera en bred
och stabil tillväxt i det lokala näringslivet.
Markaryd blev vinnare av Bästa Tillväxt i Kronobergs län.
Det var tredje gången som Markaryd vinner Bästa Tillväxt.
– Vi ska vara glada över våra företag, det är inte
kommunen som får pris utan företagen och kommunen
som arbetar tillsammans, Bengt Göran Söderlind,
näringslivschef i Markaryd.
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Markaryds industribyggnads AB
Koncernen bildades 2004 genom att Markaryds Industribyggnads AB köpte Fastighetsaktiebolaget Södergård,
samt Markaryds Turist & Fritid AB, av Markaryds kommun.
Nu ingår även Barstolen Fastighets AB samt Ulvafast i Markaryd AB.
Bolaget ägde och förvaltade per 2017-12-31 nio bebyggda
fastigheter varav sex i Markaryd, två i Strömsnäsbruk och en i
Traryd. Fastigheternas sammanlagda lokalyta per 31
december uppgår till 16 356 kvm.
Årets resultat för koncernen är 103 tkr. Omsättningen under
året uppgår till 5 165 tkr.

Markaryds kommun
i siffror

2017
10170
invånare

DIARY

873

anställda

366

113
beviljade

bygglov

102

39274
utlånade elever i
böcker

musikskola

1152

elever

personer
med hemtjänstmottagning

714626
serverade
portioner

19610

badgäster
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Markaryds kommun Tel: 0433-720 00
E-post: ks@markaryd.se
www.markaryd.se
www.facebook.com/markarydskommun

