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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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. 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.

NÄSTA 
SAMMANTRÄDE

26 SEPTEMBER
klockan 19:00
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Den 1 augusti tillträdde 
Daniel Linares tjänsten 
som ny förvaltningschef 

för arbetsmarknads- och 
integrationsförvaltningen i 
Markaryds kommun.

Kommunchef Elisabeth Fock 
är mycket glad åt kommunens 
nyrekrytering:

– Jag är väldigt glad över att 
få välkomna Daniel i sin roll 
som förvaltningschef! Daniel 
är nygammal medarbetare till 
oss och återvänder nu för att 
axla ansvaret för det strategiska 
arbetet med arbetsmarknads- och 
integrationsfrågorna. Han är känd 
för att vara initierad och kunnig, 

och inte minst skicklig inom 
det mång- och interkulturella 
området, säger Elisabeth Fock och 
fortsätter:

– I det fortsatta arbetet med ett av 
kommunens prioriterade uppdrag, 
arbetet med vår sociala hållbarhet, 
kommer Daniel göra viktig 
skillnad. Det arbete han tidigare 
varit med och byggt upp behöver 
vi behålla och utveckla vidare. Vi 
känner hans drivkrafter och får 
tillbaka en stark lagspelare.

Tidigare enhetschef inom 
förvaltningen
Daniel Linares kommer närmast 
från Pensionsmyndigheten och 
arbetet som gruppchef inom 
deras kontrollenhet. Han har 
tidigare arbetat som enhetschef 
inom arbetsmarknads- och 
integrationsförvaltningen och 
har en lång bakgrund inom 
både kommunala och statliga 
myndigheter, med särskild 
inriktning på arbetet med de som 
står långt ifrån arbetsmarknaden.

Daniel Linares säger så här om sitt 
nya arbete:

– Jag har arbetat med 
arbetsmarknadsfrågor och 
integrationsfrågor i kommun 

och statligt i många år och 
hoppas därför kunna tillföra både 
kompetens och idéer. Jag tycker 
också om att jobba brett med 
sociala frågor. Det gör att det blir 
en stor variation i arbetet.

Ett område som Daniel Linares 
är extra intresserad av är frågorna 
kring välfärdsbrott och hur vi 
som kommun kan arbeta för och 
samverka kring att upptäcka 
eventuella oegentligheter.

– Det är något jag i mitt tidigare 
uppdrag på Pensionsmyndigheten 
ansvarade för och som 
jag nu vill fortsätta arbeta 
med på mer strategisk och 
kommunövergripande nivå, 
säger Daniel Linares och inflikar 
avslutningsvis att det är riktigt 
roligt att vara tillbaka i Markaryd.

Elisabeth Fock ser fram emot att 
åter få jobba tillsammans med 
Daniel Linares:

– Det känns tryggt att lämna över 
ansvaret för arbetsmarknads- och 
integrationsförvaltningen till 
Daniel och få honom som medlem 
i kommunledningsgruppen, säger 
Elisabeth Fock.

TILLBAKA SOM NY FÖRVALTNINGSCHEF

Läs mer om

kommunens organisation

Daniel Linares, förvaltningschef



INFORMATION TILL PARTIER
På www.markaryd.se/val finns det även aktuell information som riktar sig till partier.

Vart 4:e år är det val 
i Sverige. 2022 är 
valdagen söndagen den 11 

september. Från och med den 24 
augusti kan du förtidsrösta. I valet 
väljer du vilka partier och personer 
du vill ska företräda dig.
Det är viktigt att du själv väljer 
vilket eller vilka partier du 
vill rösta på även om du kan 
behöva hjälp till lokalen eller 
med att hantera valmaterialet. 
Röstmottagarna är utbildade och 
har tystnadsplikt. De finns för att 
hjälpa dig och för att se till att valet 
genomförs säkert.
 

Förtidsrösta
Det går bra att förtidsrösta 
från och med den 24 augusti. 
Du kan förtidsrösta i vilken 
förtidsröstningslokal som 
helst i hela Sverige. Våra 
förtidsröstningslokaler är öppna 
olika tider och dagar för att möta 
olika behov.

Lokaler för förtidsröstning
Markaryds bibliotek, 
Kungsgatan 1
Vardagar: 12:00-17:00
Lördag och söndag: 10:00-12:00
På valdagen har Markaryds 
bibliotek öppet 08:00-20:00

Strömsnäsbruks servicekontor, 
Lagastigsgatan 24
Tisdagar: 14:30-17:30
Onsdagar:14.00-17:00
Torsdagar: 14.30-17:30

Hinneryds Bygdegård, 
Hinneryds byaväg 7
Fredagar: 13:00-16:00

Verdandi i Traryd,  
Södra Stationsgatan 25
Öppettider med start 29 augusti:  
Måndagar: 14:30-17:30

Rösta på valdagen
På ditt röstkort står vilket 
valdistrikt och vilken vallokal du 
tillhör, det är där du i första hand 
ska rösta på valdagen. Eftersom 
vi bytt lokaler är det viktigt att du 
kontrollerar på ditt röstkort var du 
ska rösta.
På valdagen öppnar alla vallokaler 
klockan 08:00. Vallokalerna 
stänger klockan 20:00. Följ skyltar 
och anvisningar till din lokal.

Vallokaler på valdagen
• Hunehallen, Markaryd: 

Östergatan 20, Markaryd
• Folkets hus, Timsfors: 

Prästtorpsvägen 13
• Strömsnässkolans 

gymnastiksal, Strömsnäsbruk, 
Idrottsvägen 3B

• Verdandi, Traryd: Södra 
Stationsgatan 25

Om du inte kan ta dig till en 
vallokal
Om du inte själv kan ta dig till en 
röstnings eller vallokal finns det 
flera sätt att ändå delta i valet.

Färdtjänst och/eller ledsagning
Om du har färdtjänst och/eller 
ledsagning kan du boka detta för 
att kunna rösta. Tänk på att boka i 
god tid! Är du beviljad färdtjänst 
så kan du ringa och boka din 
resa vardagar klockan 09-12 på 
telefonnummer 0433-103 50.

Ambulerande röstmottagare
Du kan rösta med hjälp av 
ambulerande röstmottagare. Det 
är utbildade röstmottagare som 
kommer till dig med utrustning 
för att ta emot din röst precis 
som i en röstnings-eller vallokal. 
Boka ambulerande röstmottagare 
via valnämnden. Ambulerande 
röstmottagare kan komma till dig 
från och med den 24 augusti och 
till och med valdagen. 
För att vi ska hinna få in alla 
röster tar vi inte emot bokningar 
efter klockan 14:00 på valdagen. 

Boka gärna ambulerande 
röstmottagare i god tid. På 
kommunens äldreboenden kommer 
de ambulerande röstmottagarna 
att besöka de som vill rösta vid 
samlade tillfällen. Prata med ditt 
boende för mer information.

Rösta via bud
Du kan rösta med hjälp av ett bud. 
Ett bud är en privatperson som 
måste ha fyllt 18 år. Budet får 
inte hjälpa dig att lägga ner 
valsedeln i kuvert utan ska 
bara ge dig valmaterialet och 
sedan ta med dina röster till en 
röstnings- eller vallokal. För att 
rösta med bud måste du alltså 
klara att själv genomföra valet, 
men du kan göra det i ditt hem. 
Vid budröstning måste ett vittne 
som fyllt 18 år intyga att du röstat 
självständigt. Var noga att ni 
följer alla instruktioner. Är någon 
uppgift fel underkänns rösten 
och ni måste göra om för att din 
röst ska få räknas. Bud som ska 
hjälpa någon att lämna in sin röst 
hämtar utrustning och instruktioner 
för detta i förtidsröstnings- eller 
vallokaler.

Har du frågor om valet
För allmänna frågor om valet, hur 
det går till och liknande kontakta 
valupplysningen 020 825 825. 

Har du frågor om valet i 
Markaryds kommun kan du 
från och med den 15 augusti nå 
valnämnden dagar, kvällar och 
helger på 0433-720 01 eller 
072-887 77 88.

För att ta reda på mer om Sveriges 
olika val, Valmyndigheten samt 

årets val, följ QR-koderna eller gå 
in på www.val.se. På val.se finns 
det information i text och bild.

VALINFORMATION TILL DIG MED RÖSTRÄTT



Att föreningslivet är 
starkt i Markaryds norra 
kommundel är ett välkänt 

faktum. Här finns bland annat 
kommunens äldsta förening, 
Strömsnäsbruks IF, som under 
2021 fyllde 100 år. På de bägge 
orterna finns sammanlagt 22 olika 
föreningar som tillsammans har 
närmare 800 medlemmar!  
Detta är något unikt för orter av 
denna storlek. 

På orterna finner du bland annat 
Sveriges främsta vattenskidklubb, 
en järnvägsförening, en mycket 
framgångsrik motorcrossklubb 
och mängder av andra aktiva 
föreningar. Dessa har genom 
åren även arrangerat mängder av 
arrangemang och tävlingar som 
satt Markaryds kommun på kartan! 

Här har arrangerats festivaler, 
stora teaterföreställningar och 
under våren 2022, en ”kultur- och 
matfestival”, som lockade drygt 
1000 besökare. Under en lång följd 

av år har också en ”Sports Camp” 
bedrivits för kommunens barn och 
ungdomar, som under sommaren 
2022 dessutom utvidgades av en 
”Parasports Camp” för barn- och 
ungdomar med funktionshinder.

Sedan lite drygt sex månader 
tillbaka arbetas det intensivt kring 
hur en ökad föreningssamverkan 
kan utveckla föreningarna och 
orterna än mer. En grupp med 
representanter från Strömsnäsbruks 
IF, Järnvägsföreningen och 
Strömsnäsbruks hembygdsförening 
arbetar tillsammans med 
Sunnerbo Samordningsförbund 
och Markaryds kommun med 
idéer för hur detta dels kan lyfta 
Strömsnäsbruk och Traryd och dels 
föreningslivet självt.

Under våren genomfördes ett 
gemensamt möte med föreningarna 
på de bägge orterna. Utifrån 
vad som framkom vid denna 
träff, anordnas etapp 2 vid ett 
möte på Verdandi i Traryd den 

25 september. Här är tanken att 
ideerna ska ta en mer konkret form.
Just nu pågår också arbetet med 
en film, som i föreläsningsform, 
kommer att berätta om den 
ideella sektorns betydelse för 
samhällsutvecklingen. Filmen som 
finansieras av Region Kronoberg, 
Sunnerbo Samordningsförbund 
och Markaryds kommun kommer 
förhoppningsvis att tjäna som en 
inspiration för andra kommuner 
och orter i Sverige.

På fotot ser ni David 
Svensk Strömsnäsbruks 
hembygdsförening, Anders Jönsson 
Sunnerbo Samordningsförbund, 
föreningsrepresentanterna; 
Harald Berglund Skåne-Smålands 
Järnvägsförening och Johan 
Göransson Strömsnäsbruks IF.

STRÖMSNÄSBRUK & TRARYD

Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete

TVÅ ORTER MED ETT UNIKT FÖRENINGSLIV



ANHÖRIGTRÄFF/ ANHÖRIGUTBILDNING
Den 20 september uppmärksammar vi Alzheimerdagen 2022.

Då är du som anhörig varmt välkommen till Mellangård i Markaryd klockan 17-19.

Där kommer du att möta demenssjuksköterska Elisabeth Malmehag, anhörigsamordnare 
Annika Kuusijärvi och viktigast av allt, andra anhöriga!

Under kvällen kommer vi att prata om bemötande vid demenssjukdom. Vi bjuder även 
på kaffe och tårta.

Anmäl ditt deltagande till demenssjuksköterska Elisabeth Malmehag, 0433-723 32 eller till 
anhörigsamordnare Annika Kuusijärvi, 0433-721 74

Det går även bra att maila in din anmälan: 
elisabeth.malmehag@markaryd.se

annika.kuusijarvi@markaryd.se

Anmäl dig senast den 16 september.

POLISENS TRYGGHETSMÄTNING
• Vilka problem ser medborgarna där de bor? 
• Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? 

Det här är två av flera punkter som polisen tillsammans med de 58 kommunerna i polisregion Syd 
undersöker i årets lokala trygghetsmätning. 
Den årliga trygghetsmätningen har i augusti skickats ut till cirka 900 slumpmässigt utvalda medborgare i 
Markaryds kommun och är ett viktigt underlag för polisens och kommunens kommande arbete.  
Om du är en av de som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, för dina svar är viktiga 
och gör skillnad!

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av 
den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för 
att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan 
polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda 
medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, 
säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning 
om sin boendemiljö ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt 
bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, 
om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i 
sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Mats Trulsson



Hej! 

Jag heter Veronica Andersson och är sedan mitten av maj kommunens Barnens bästa -samordnare. 
Barnens bästa-samordnare är en nyinrättad tjänst där min roll bland annat blir att stötta alla verksamheter med 
införandet av Kronobarnsmodellen och barnrätt i Markaryds kommun. Detta görs tillsammans med Regionen, 
polisen, idéburen sektor och övriga i samhället. Markaryds kommun har valt att satsa när det gäller Barnens 
bästa och det var därför jag valde att arbeta med det här uppdraget i Markaryds kommun. 

Markaryds kommun värnar om sina invånare och vill att kommunen ska vara en bra plats att växa upp och verka 
i, det märks. I möjligheternas Markaryd finns det en verklig chans att lyckas med det här uppdraget!
Jag är utbildad barnrättsstrateg och socionom. Jag har tidigare arbetslivserfarenhet från bland annat skola, 
omsorg men mestadels från socialtjänsten. Jag har alltid tyckt bäst om att jobba för och med människor. Jag 
drivs av att skapa synergieffekter, och det kan man bara göra genom att samverka och samarbeta med varandra. 
Så min förhoppning är att jag kommer att få träffa och samarbeta med många 
av er här i kommunen. 

Den mesta tiden har jag bott och arbetat i Helsingborgsregionen, men jag 
har i samband med mitt nya jobb valt att flytta till Markaryd. Jag uppskattar 
lugnet, naturen och människorna här. Jag har ändå en stark koppling kvar 
till Helsingborg eftersom jag har 2 vuxna barn, en dotter och en son samt 
2 barnbarn och annan familj där. Lite kuriosa om mig; jag har haft tre 
medborgarskap, bott och arbetat utomlands och kan prata holländska. 
Förutom att umgås med familj och vänner, tycker jag om att upptäcka nya 
platser. Därför tycker jag det är spännande att få komma hit till Markaryds 
kommun. Jag hoppas att de jag möter vill dela med sig av sina pärlor här i 
kommunen, det skulle jag verkligen uppskatta. Hoppas att vi ses!

Med vänliga hälsningar, Veronica 

EN HÄLSNING FRÅN...

Våren 2022 anställdes 
en Barnens bästa- 
samordnare i Markaryds 

kommun, Veronica Andersson. 
Hennes uppdrag är att tillsammans 
med kommunens chefer, ledare 
och medarbetare utveckla och 
införa Kronobarnsmodellen och 
barnrättsarbetet i kommunen. 
Eftersom hela länet ska arbeta 
utifrån samma modell är det bra 
om både barn och vuxna som bor 
och verkar i kommunen känner 
igen Kronobarnsmodellen, säger 
Barnets bästa -samordnaren. Vi 
kommer att med jämna mellanrum 
uppdatera och informera om 
Barnens bästa gäller! i Markaryds 
kommun i olika forum, bl.a här i 
Kommunbladet. 
Målet med Barnens bästa gäller! 
i Markaryds kommun är att skapa 

en trygg och säker uppväxt med 
en lyckad skolgång för alla barn. 
Det gör vi genom att arbeta 
hälsofrämjande, förebyggande och 
att tidigt samordna insatser mellan 
alla de verksamheter som träffar 
barn. Vi ska reagera och agera så 
tidigt vi kan. Genom att göra barn 
och vårdnadshavare delaktiga blir 
de insatser vi gör mer träffsäkra 
och ger bättre resultat, eftersom 
vi utgår från barnets behov 
och inte hur myndigheterna är 
organiserade.

Bakgrunden till satsningen 
är Barnens bästa gäller! i 
Kronoberg, där 17 politiska organ 
beslutat att arbeta främjande, 
förebyggande samt skapa en 
tydlig arbetsmodell för samverkan 
mellan Kronobergs kommuner, 

Regionen, Polismyndigheten och 
frivilligsektorn. 
Under de senaste åren har man 
utvecklat metoder och testat 
tillsammans med barn och 
vårdnadshavare och då fått fram 
en arbetsmodell som har sin 
grund i barnkonventionen, som 
kallas Kronobarnsmodellen. Även 
forskare vid Linnéuniversitetet är 
involverade i utvecklingsarbetet. 
Arbetet är unikt i Sverige och 
har nu fått både nationellt och 
internationellt fokus.   

BARNENS BÄSTA GÄLLER! I MARKARYDS KOMMUN



Kronobarnsmodellen- är den 
arbetsmodell som vi alla ska 
arbeta efter. Den handlar 

om att vi alla ska arbeta främjande, 
förebyggande och med tidiga och 
samordnade insatser. Bilden nedan 
förklarar Kronobarnsmodellen. 

1. Alla verksamheter ska arbeta 
främjande och förebyggande så 
att så många barn som möjligt 
får rätt förutsättningar (de två 
rosa delarna i figuren ovan). 

2. I nästa steg, ska vi tidigt 
uppmärksamma barns behov 
av stöd. Det kan vara tidigt i 
barnets liv men även tidigt i 
ett skeende (den gula delen i 
figuren). 

3. I det tredje steget handlar det 
om att alla parter ska samverka 
om behov finns, med och kring 
barnet som är i behov av stöd 
(den gröna delen i figuren 
nedan).

Kronobarnsmodellen innehåller 
olika verktyg och som 
barn, vårdnadshavare eller 
samverkanspart är det mestadels 
Barnets bästa-hjulet och Barnets 
plan som du kommer att arbeta med.

Barnens bästa -hjulet
Barnens bästa- hjulet är ett verktyg 
som används i kartläggningen av 
barnets situation. Den kan också 
användas i det främjande och 
förebyggande arbetet som ex. i 
undervisning. Hjulet är indelat i 
sju livsområden som är viktiga för 
barnets utveckling och de grundar 
sig i barnkonventionen.

BA
RNENS BÄSTAHJULET
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Praxismodellen
Praxismodellen kallas den 
rutinbeskrivning som finns för 
Kronobarnsmodellen. Den talar 
om hur vi ska gå tillväga och 
vem som ansvarar för varje del. 
Praxismodellen (rutinen) består 
av tre delar och följer samma 
färgmönster som figuren för 
Kronobarnsmodellen.

1. Alla som möter barn i sin 
verksamhet ska uppmärksamma 
barnets behov och situation (rosa 
delen). 

2. När ett barns behov av stöd 
har uppmärksammats ska den 
som är utsedd till barnensbästa 
-ansvarig göra en bedömning av 

barnets situation. Barnensbästa-
ansvarig ser om barnets behov 
kan lösas inom den egna 
verksamheten, eller om det 
behövs samverkan med andra 
kring barnet. 

3. Om samverkan behövs ska 
barnensbästa-ansvarig kalla 
alla parter till ett möte (den 
gröna delen i figuren). I 
mötet är även barnet och 
vårdnadshavarna huvudpersoner 
och likvärdiga deltagare. I mötet 
skrivs en plan, Barnens plan. 
Den som utses till familjens 
kontaktperson namnges i planen. 
Kontaktpersonen har ansvaret 
för att planen kontinuerligt 
uppdateras och utvärderas.

Om du önskar att Barnens bästa -samordnaren kommer till din skola, arbetsplats, förening eller exempelvis på 
ett föräldramöte för att prata om Kronobarnsmodellen, barnrätt, delaktighet, orosanmälan eller annat- hör av dig 
till: veronica.andersson@markaryd.se 

Läs mer om Barnens bästa gäller i Kronoberg och Kronobarnsmodellen genom att scanna
QR-koden, eller gå in på regionkronoberg.se.



Markaryds kommun
Tel: 0433-720 00

Box 74
285 22 Markaryd

E-post: ks@markaryd.se

www.markaryd.se
www.facebook.com/markarydskommun
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