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ÖVERSIKTSPLAN FÖR MÖJLIGHETERNAS MARKARYD

Vägen till en ny Översiktsplan

I början av 2020 var vi ute i kommunen och träffade er. Vi pratade om era framtidsdrömmar för utvecklingen av Markaryds 
kommun. För att på bästa sätt kunna identifiera vilka behov som finns skickade vi ut en enkät, upprättade ett digitalt forum 
och vid sex olika tillfällen anordnades träffar på olika platser i kommunen. Vi sammanställde era synpunkter och önskemål 
vilka blev en stor del av kommunens nya vision, ”Möjligheternas Markaryd – Tillsammans gör vi varandra bättre!”. Med den 
nya visionen som utgångspunkt håller vi nu på att arbeta fram ett förslag till en ny Översiktsplan.

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
En översiktsplan är ett vägledande dokument och varje kommun måste ha en aktuell översiktsplan enligt Plan- och bygglagen En översiktsplan är ett vägledande dokument och varje kommun måste ha en aktuell översiktsplan enligt Plan- och bygglagen 
(PBL). Den är inte juridisk bindande men ska ange inriktningen för den långsiktiga, hållbara, utvecklingen av den fysiska 
miljön och på så sätt ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. 

En översiktsplan är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska och byggda miljön bör användas, bevaras och utvecklas. En översiktsplan är kommunens avsiktsförklaring om hur den fysiska och byggda miljön bör användas, bevaras och utvecklas. 
Det är viktigt att de enskilda utvecklingsprojekten sätts i ett större perspektiv och i en helhet, eftersom alla förändringar i 
mark- och vattenanvändningen får större eller mindre konsekvenser för omgivningen. Översiktsplanen ska därför vara 
strategisk och vägledande för beslut i plan- och lovärenden. Översiktsplanen måste omfatta hela kommunen och innefatta en 
avvägning mellan olika allmänna intressen där planeringen bland annat ska bidra till en ändamålsenlig struktur, god och 
tillgänglig livsmiljö, god hushållning med mark, vatten, enetillgänglig livsmiljö, god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt ekonomisk tillväxt och bostadsbyggande. 

Översiktsplanen har därmed en central roll i kommunens arbete att formulera strategier för en långsiktig hållbar utveckling. 
Vår framtida kommun ska präglas av Tillsammans. För denna måluppfyllelse krävs det en god kunskap och förståelse för hur 
du som lever, bor och verkar här i kommunen vill att framtiden ska se ut. Tillsammans ska vi arbeta för att bevara och 
utveckla de resurser vi har, ta till vara på de möjligheter som finns och ta oss an de utmaningar vi står inför. 
Processen för en översiktsplan styrs av plan- och bygglagens tredje kapitel. Innan kommunen antar en översiktsplan ska 
förslag till översiktsplan ha genomgått ett samråd och en granskning.

Samråd 
Under sommaren 2021 kommer vi att presentera ett första förslag till översiktsplan och ställa ut detta för samråd. Syftet 
med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan för att få fram ett bättre beslutsunderlag. Dialogen sker med 
invånare, länsstyrelse, regionplaneorgan och myndigheter. Synpunkter som inkommer sammanställs och bemöts i en 
samrådsredogörelse. 

Granskning 
Förslaget till översiktsplan bearbetas efter att synpunkter inkommit under samrådet. Efter justering ställs förslaget ut för Förslaget till översiktsplan bearbetas efter att synpunkter inkommit under samrådet. Efter justering ställs förslaget ut för 
granskning under minst två månader. 

Antagande 
Överstiksplanen justeras efter granskningen och skickas sedan till kommunstyrelsen för 
godkännande och sedan till kommunfullmäktige för antagande. Översiktsplanen beräknas 
vara fastställd av kommunfullmäktige våren 2022.



HÅLLBARHETSVECKAN
Skräpplockardagarna
I år har det anmälts 504 barn och lärare från kommunens förskolor och skolor och 16 stycken från barn- och 
ungdomsföreningar. Det är ett nytt rekord och vi tackar alla för er insats! 
En återkommande klassiker på hållbarhetsveckan (tidigare miljöveckan) är skräpplockning. I har vi utökat hämtningen av skräp En återkommande klassiker på hållbarhetsveckan (tidigare miljöveckan) är skräpplockning. I har vi utökat hämtningen av skräp 
till åtta olika platser runt om i kommunen under vecka 16-18. Ta gärna med en påse på promenaden och lämna upplockat skräp 
på någon av dessa platserna. Platserna finner du på www.markaryd.se/hallbarhetsveckan. 
Tillsammans blir vi fler som inte skräpar ner!

Plogging
Markaryds skola har gjort en storsatsning på ”plogging” tillsammans med träningsinspiratören Jane Nilsson. Under vecka 
16–17 kommer cirka 375 elever att plocka skräp i samband med inspirerande träning.

FöredragFöredrag
Under vecka 16 hölls två digitala föredrag för allmänheten. Det första hölls av Glokala Sveriges ambassadör Embla Hägelmark 
om de globala målen för en hållbar utveckling. Det andra föredraget handlade om matsvinn – systemfel och konkreta lösningar. 
Det var journalisten och författaren Andreas Jakobsson som föredrog om detta.

Osby Sotarn AB
Kontor 0433-57 03 66
Öppettider 07:00-17:00 
måndag till fredag

Från och med 1 januari är det Osby Sotarn AB som utför rengöring och brandskyddskontroll i 
Markaryds kommun. Vid behov ska fastighetsägare i Markaryds kommun därför kontakta 
Osby Sotarn AB. 

HÅLLBARHETSSPRIS 2021
Årets hållbarhetspris delades ut till Johanson Design. Bröderna Paul och Dan Johanson mottog priset tillsammans med miljö- 
och hållbarhetsansvarige Goran Radulovic, HR-chef samt hållbarhetsansvarige Daniel Ilic. Utmärkelsen delades ut av 
miljöstrateg Annica Hegefeldt, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson och näringslivschef Bengt 
Göran Söderlind på Johanson Design den 14 april.

Motiveringen löd
Johanson Design är ett möbelföretag som funnits i Markaryd sedan 1953. För företaget är hållbarhetsfrågorna viktiga och en Johanson Design är ett möbelföretag som funnits i Markaryd sedan 1953. För företaget är hållbarhetsfrågorna viktiga och en 
central del av de beslut som fattas. Företagets mål överensstämmer dessutom med FŃs hållbarhetsmål.

Johanson Design har också inspirerat designstudenter och andra företag att via ett Hackaton i Markaryd där målet var att skapa 
funktionella produkter av återbrukat material.

När man matar fåglar ökar deras population och kan bli en olägenhet för människors hälsa. Därför uppmanar Miljö- och 
byggenheten till att sluta mata fåglarna. Minskar tillgången på mat blir platsen inte lika attraktiv att bosätta sig på samt att 
fåglarna inte blir lika närgångna. Vid stor ansamling av fåglar genereras det mycket fågelspillning och risken för smittspridning 
uppstår. Fågelspillningen hamnar på gång- och cykelvägar och personliga tillhörigheter.
Särskilt bland and- och måsfåglar skyddar föräldraparen sina ungar och kan göra utfall. Detta kan upplevas som obehagligt av 
förbipasserande.

Gamla matrester som inte blir uppätna av fåglarna kan även locka till sig skadedjur som till exempel råttor och möss. Eftersom Gamla matrester som inte blir uppätna av fåglarna kan även locka till sig skadedjur som till exempel råttor och möss. Eftersom 
många sjöar och dammar i Markaryds kommun är omringade av bebyggelse anses det vara olämpligt med skyddsjakt. 
Därför måste alla ta sitt ansvar för att hålla fåglarnas antal på en hanterbar nivå.

Undvik brödet
Miljö- och byggenheten vill också passa på att informera om att bröd inte är en lämplig föda för fåglar. 
De äter sig så mätta på det näringsfattiga brödet att de slutar leta efter annan mat, vilket i längden kan 
leda till näringsbrist. Till exempel kan bristen på näring under uppväxten hos andfåglar göra så att 
vingar inte växer korrekt och de unga andfåglarna kan få så kallad ”änglavinge” då vingen får envingar inte växer korrekt och de unga andfåglarna kan få så kallad ”änglavinge” då vingen får en
onaturlig vridning som gör att de inte kan flyga.

DAGS ATT RINGA EN SOTARE?

HÅLLBAR UTVECKLING

MATNING AV FÅGLAR



Initiativ trygghet arbetar för att göra Markaryds kommun till en tryggare och mer sammanhållen plats. Vi har, sedan 
projektets uppstart för snart åtta månader sedan, lagt fokus på kommunens norra del som tidigare stuckit ut i polisens 
trygghetmätningar, som en plats där den upplevda otryggheten är hög.

Vad har vi åstadkommit?
Först och främst skulle vi vilja lyfta de otroligt givande dialoger som vi, trots rådande pandemi, lyckats utföra.Först och främst skulle vi vilja lyfta de otroligt givande dialoger som vi, trots rådande pandemi, lyckats utföra. Varav dessa 
dialoger pekar på att allt färre faktiskt upplever att man är otrygg jämfört med vad man först har trott. Endast 9,5% (av de 
mer än 200 tillfrågade) kände sig otrygga, jämfört med de 35,5% som polisen uppmätte i sin trygghetsmätning. 

Vi har även:
• Stärkt samverkansarbetet
• Startat arbetet med att bygga upp en ny mötesplats i Strömsnäsbruk.
• Implementerat metoden ”Photo-voice” på Strömsnässkolan med elever i 4e till 6e klass. Verktyget innebär att man för 
   dialog med hjälp av bilde   dialog med hjälp av bilder.
• Fört dialoger med Ungdomsinskottet och Strömsnässkolans föräldraråd.
• Investerat över 900 000 kr i ”Trygghetsinvesteringar” för att skapa en tryggare utemiljö.
• Påbörjat en revidering av föreningsbidrag i syfte att bättre uppmuntra de föreningar som arbetar med trygghet och 
   integration.
• Utfört drogtestning av avloppsvattnet.
• Utvecklat det drogförebyggande arbetet i kommunen.
•• Varit delaktiga i uppdaterandet av kommunen och polisens medborgarlöfte.

Vad händer sedan? 
Nu fortsätter projektet med en rad åtgärder tillsammans med näringslivet, föreningslivet och polisen. Vi kommer att 
informera mer om detta längre fram.

INITIATIV TRYGGHET - EN SAMMANFATTNING

50
Eftersom det är 50 år sedan de båda köpingarna Markaryd och Traryd blev 
Markaryds kommun skall vi förstås uppmärksamma denna historiska händelse. 
Det är dock svårt att planera för folksamlingar under rådande pandemi och därför 
blir det med all sannolikhet en filminspelning som kommer färdigställas och visas 
under hösten 2021.

TTill hjälp har vi kommunens hembygdsföreningar som besitter stora kunskaper i 
kommunens historia. Flera av medlemmarna var engagerade kring händelsen och 
har dessutom tillgång till  bild- och filmmaterial som kommer belysa den tidens 
aktiviteter.  

Vill du hellre läsa det som beslutats, läggs även 
protokollen upp på vår hemsida. Varje 
kommunfullmäktigemöte inleds med ”Allmänhetens 
frågestund”. Har du en fråga du vill ska lyftas till de 
som är förtroendevalda inom kommunfullmäktige 
skickar du in den till ks@markaryd.se eller kontaktar 
oss per telefon på 0433-720 00.

Kommunfullmäktige kan sägas vara kommunens 
motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år väljer 
invånarna i Markaryds kommun vilka som ska sitta i 
kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet 
när det är val i Sverige. Kommunfullmäktige i 
Markaryd har 35 ordinarie ledamöter.

Du kan se kommunfullmäktige live via vår hemsida, Du kan se kommunfullmäktige live via vår hemsida, 
mötena är även öppna för allmänheten. Du kan se och 
lyssna kommunfullmäktige i efterhand via vår 
hemsida. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE

VI FIRAR KOMMUNSAMMANSLAGNINGEN



För dig som har svårt att ta dig fram med hjälp av kollektivtrafiken så finns det flera olika alternativ - tre av dessa ska vi 
berätta lite mer om nu. 

KOMPLETTERINGSTRAFIK
Kompletteringstrafiken ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken och är till för dig som har långt till buss och tåg. Kompletteringstrafiken ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken och är till för dig som har långt till buss och tåg. 
Priset är detsamma som för ordinarie linjetrafik och resekortet period gäller vid uppvisande av kvitto. Vid resa med 
kompletteringstrafik finns det möjlighet till kontant betalning, betalning med reskassa är inte möjlig. I Markaryds kommun 
erbjuds kompletteringstrafiken från flertalet småorter till både Strömsnäsbruk och Markaryd såväl som inom Markaryds 
tätort. Varje område har en till två angivna resdagar. I normalfallet avgår resan till den angivna tätorten mellan kl. 9-9.30 och 
åter strax före lunch. Om samtliga resenärer är överens kan tiderna komma att ändras efter önskemål. Är inte resenärerna åter strax före lunch. Om samtliga resenärer är överens kan tiderna komma att ändras efter önskemål. Är inte resenärerna 
överens gäller de förbestämda tiderna. Resan beställs genom Serviceresor på telefon 0775 - 77 77 00 senast kl 15.00 dagen 
före resdagen.  

FÄRDTJÄNST
Färdtjänst kan sökas av dig med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter för dig att förflytta dig eller 
att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst kan beviljas inom en radie av 6 mil från bostaden. Därutöver kan 
tillstånd till riksfärdtjänst beviljas. För att kunna söka färdtjänst behöver du vara folkbokförd i Markaryds kommun. När du 
vill ansöka om färdtjänst tar du kontakt med färdtjänsthandläggaren på telefon 0433-720 00. 
Du bokar din resa på telefonnummer 0433-10350, vardagar mellan kl 9.00-12.00

RIKSFÄRDTJÄNST
Riksfärdtjänst är avsett för dig med ett stort och varaktigt funktionshinder och som behöver resa mer än sex mil från Riksfärdtjänst är avsett för dig med ett stort och varaktigt funktionshinder och som behöver resa mer än sex mil från 
bostaden. Resor med riksfärdtjänst beviljas för varje enskild resa och du behöver inte ha färdtjänst för att bli beviljad en resa 
med riksfärdtjänst. När du vill ansöka om riksfärdtjänst tar du kontakt med färdtjänsthandläggaren. Ansökan måste vara 
inskickad senast 14 dagar före resdagen. 

KOMPLEMENT TILL KOLLEKTIVTRAFIKEN

NÄSTA 
SAMMANTRÄDE

31 MAJ
klockan 19:00

MANDATFÖRDELNING

Kristdemokraterna             15

Socialdemokraterna            9

Sverigedemokraterna        7

Moderaterna                      2

Centerpartiet                       2







Markaryds kommun 
Tel: 0433-720 00 

Box 74 
285 22 Markaryd

E-post: ks@markaryd.se 

www.markaryd.se
www.facebook.com/markarydskommunwww.facebook.com/markarydskommun
www.instagram.com/markaryds.kommun


