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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

31 MAJ
klockan 19:00

FULLMAKT FÖR FRAMTIDEN

På Hannabadsvägen 1 
utanför Vetenskapshusets 
entré står en liten låda, 

detta är en obemannad butik 
med framtidens teknik för enkla 
och säkra transaktioner. 

HUR GÅR DET TILL?
Besökaren börjar med att 
skanna en QR-kod som leder 
till butikens webbsida via 
smarttelefonen, här legitimerar 
man in sig med bankID innan 
dörrarna kan öppnas. Det 
behöver man göra för butikens 

säkerhet eftersom den är helt 
obemannad. Inne i butiken är 
det bara att välja de produkter 
man vill köpa. Lägg bara till 
dina varor i kundkorgen på 
mobilen och betala via enkelt 
via Swish, önskas kvitto kan 
man få detta via mejl. 

SYFTET MED BUTIKEN
Den obemannade butiken är 
ett projekt som erbjuder lokala 
producenter i gränsbygden 
ett extra butiksfönster där de 
kan ställa ut sina produkter 

kostnadsfritt. I butiken finns 
förutom ett antal produkter 
även kort information och 
kontaktinformation till de 
olika producenterna så att 
intresserade kan hitta ut till 
deras egna gårdsbutiker. 
Butiken är en perfekt plats 
för att visa upp och informera 
om gränsbygdens guldkorn på 
en och samma plats både för 
producent och besökare.
Vill du som producent veta 
mer? Kontakta: 
info@vetenskapshuset.com
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Har du en förälder eller annan an-
hörig som kan komma att behöva 
hjälp med räkningar, myndighets-

kontakter och liknande?  

Som en trygghet inför framtiden kan du 
och din anhörig skriva en fullmakt som 
möjliggör att den fullmakten avser kan få 
mer hjälp med att hantera ekonomi, avtal 
och andra beslut av någon den litar på.

Om din anhörig inte har skrivit någon 
fullmakt och inte längre förstår vad saken 
gäller kan du hjälpa den enskilde genom 
anhörigbehörighet.

Du måste kunna styrka att du är närmast 
anhörig. Det gör du genom att visa 
ett familjebevis, som du beställer via 
Skatteverket.

  Läs mer
  ljungby.se/framtidsfullmakt

* Ljungby, Markaryd och Älmhults 
kommuner samverkar i en gemensam 
överförmyndarnämnd där Ljungby kommun 
är värdkommun. Överförmyndarenheten 
arbetar på uppdrag av den gemensamma 
överförmyndarnämnden och enhetens 
handläggare finns i Ljungby.

HONEST BOX, OBEMANNAD BUTIK I MARKARYD

Det finns olika fullmakter: 

1. Generalfullmakt. Denna 
gäller från den dagen den är 
underskriven och bevittnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Framtidsfullmakt. Denna 
skriver man i förväg och 
träder i kraft när personen 
inte längre förstår vad saken 
gäller och behöver din hjälp.  

 

BANGOLFBANA I STRÖMSNÄSBRUK

I Strömsnäsbruk har det anlagts 
en ny bangolfbana i parken 
vid Folkets hus där alla nu är 

välkomna att spela.

Vill du spela på de tolv banorna så 
går det bra att antingen att ha med 
sig egna klubbor och golfbollar 
eller att låna.

På vardagar klockan 8-16 finns 
detta att låna i receptionen på Stig 
In. På lördagar 10-14 vänder du 
dig till Caféet på Lagadalskyrkans 
Secondhand.

Allt spel och lån av klubbor/boll 
är gratis. Vi ber er inte beträda 
banorna. Tillsammans ser vi till att 
det råder god ordning i området.

Inom kort kommer det även 
att anordnas en invigning av 
bangolfbanan.

Vid frågor: 
Tord Gustafsson, kultur- och 
fritidschef, 0433-720 08.



Platssamverkan på 
Servicekontoret i 
Strömsnäsbruk har idag 

funnits lite mer än ett halvårs tid. 
Arbetet fokuserade inledningsvis 
på att lära känna orterna i den 
norra kommundelen, möta 
människor, skapa förtroende och 
relationer. 

VÄGEN FRAMÅT
Platssamverkan arbetar mycket 
för att involvera invånarna 
och låta dem själva känna sig 
delaktiga till att kunna påverka 
processen Strömsnäsbruk/
Traryd2030. Platssamverkans 
huvudsakliga uppgift är att arbeta 
nätverkande och stödjande och 
har riktat sig mot civilsamhället 
och de föreningar som finns 
i den norra kommundelen. 
En av målsättningarna på 
platssamverkan har varit att 
fungera som en länk mellan 
invånarna och kommunens 
övriga förvaltningar, på detta 
sätt förmedlas det som sägs för 
på så sätt visa att kommunen 
hörsammar medborgarens 
önskemål och synpunkter, både 
stort som smått.

SAMVERKAN ÄR NYCKELN
Tillsammans med föreningarna 
och andra projekt och anställda 
inom kommunen så arbetas det 
med att stärka gemenskapen i 
norra kommundelen. Två exempel 
på projekt som platssamverkan 
arbetar med är Projekt Brobyggare 
som fokuserar på integration och 
Projekt SESAM som arbetar med 
att utveckla orternas näringsliv 
och entreprenörskap.

AKTIVITETER
Sedan platssamverkans 
arbete påbörjades har 
många av invånarna i den 
norra kommundelen säkert 
uppmärksammat någon eller 
några av de aktiviteter som gjorts 
eller som är under bearbetning. 
Nyligen genomfördes en 
föreningsvandring där tre olika 
föreningar fick hålla öppet hus 
men även föredrag om sina 
respektive verksamheter. Ett 
stort engagemang med cirka 25 
deltagare som visade en stor 
uppskattning. 
Den 27 april föreläste Mustafa 
Panshiri tillsammans med 
kommunens hållbarhetsstrateg 
om integration på Folkets Hus i 
Strömsnäsbruk.

Kommande datum att boka in i 
kalendern är den 14 maj, då deltar 
platssamverkan i Smakfestivalen 
som kommunen arrangerar 
tillsammans med flera olika 
föreningar. 
I framtiden planeras 
föreningsfrukostar tillsammans 
med Sensus och även fler 
föreningsvandringar i hopp att 
bidra till ett tätare samarbete 
mellan de olika föreningarna 
genom att exempelvis utveckla en 
gemensam digital plattform. 

ARBETET FORTSÄTTER
Platssamverkan arbetar 
kontinuerligt med att skapa 
nya kontakter med allmänheten 
och föreningar i den norra 
kommundelen och önskar 
höra synpunkter från invånare 
kring tankar och åsikter. 
Du når platssamverkan på 
Servicekontoret i Strömsnäsbruk, 
Lagastigsgatan 24, eller via 
kommunens växel, 0433-720 00.

Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete

PLATSSAMVERKAN GER TYDLIGA RESULTAT
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Moa Teveldal och Erica Forsberg på plats under invigningen av den nya förskolan ”Lyckoskogen” i Strömsnäsbruk



Hej,
Jag heter Marie Larsson och sedan ett par månader tillbaka så arbetar jag på Markaryds kommun som 
kommunsekreterare. Jag är född i Lund, men via Hörby och Höör landade jag vid tolv års ålder till slut i 
Vittsjö, där jag bor än idag. Jag har en vuxen utflugen son, en dotter samt tre hemmavarande tonårsgrabbar. 
Mycket av min fritid spenderas på ovannämndas fritidsaktiviteter, som exempelvis fotboll och handboll. 
Väljer jag själv blir det också fotboll, fast då som volontär vid Vittsjö GIKs dammatcher i damallsvenskan. 
Där hittar ni mig vid grillen, eller när jag torkar stolar, säljer lotter eller vad som behövs just då. 

På Markaryds kommun hoppas jag kunna bidra med mitt driv, engagemang och sinne för såväl detaljer som 
helhet. Det känns också gott att, som kommunsekreterare, få dela arbetsplats med så många olika människor 
med skilda bakgrunder och mängder av erfarenhet och kunskap.
Jag kommer närmast från Bjärnums pastorat där jag under drygt 8,5 år arbetat som administratör. I övrigt 
har mitt arbetsliv alltid varit inriktat på service, människor och administration där jag älskat att framför allt 
planera och organisera. Som kuriosa kan nämnas en lite udda anställning som Skånemejeriers maskot Kalvin 
vid Kalvinknatet, på mässor och andra event.
Att våga ta steget och byta både tjänst och landskap har visat sig vara det klokaste val jag någonsin gjort! 
”Möjligheternas Markaryd- Tillsammans gör vi varandra bättre!” Så enkelt, så genialt, så sant. Tack för att 
jag får vara en del av oss!

Med vänliga hälsningar
Marie

EN HÄLSNING FRÅN...

Ett förslag till ny detaljplan 
har upprättats för Gamla 
järnvägsvallen, Markaryds 

kommun. Planområdet är beläget 
inom Västra industriområdet i de 
västra delarna av Markaryd tätort 
och gränsar till Kronobergsgatan i 
norr och Hantverksgatan i söder. 
 
DETALJPLANENS SYFTE 
Detaljplanens huvudsakliga 
syfte är att, genom upprättande 
av en ny detaljplan för ”Gamla 
järnvägsvallen”, ändra området 
avsatt för järnvägsändamål 
och parkmark mellan kvarteret 
Beckasinen och fastigheten 
Markaryd 34:4 så att ett 
sammanhängande område för 
industriändamål erhålles samt att 
parkering möjliggörs inom del av 
Markaryd 34:4. 
 
I gällande översiktsplan från 
2010 är området redovisat för 
industriändamål varpå förslaget 
till ny detaljplan således fortsatt 
bedöms följa översiktsplanens 
vägledning. Planen bedöms 

ej medföra betydande 
miljöpåverkan. 
 
PLANPROCESS 
Planärendet genomförs med 
standardförfarande enligt 5 kap 
Plan- och bygglagen (2010:900) 
och är föremål för samråd under 
tiden 2022-04-14 - 2022-05-13. 
Samrådets syfte är att samla in 
synpunkter och information om 
presenterat detaljplaneförslag och 
därmed ge berörda intressenter en 
möjlighet att lämna synpunkter. 
 
TYCK TILL OM PLANEN 
Samrådstiden varar mellan den 14 
april - 13 maj 2022. Eventuella 
synpunkter framförs skriftligen 
senast den 13 maj 2022. Märk 
yttrandet med ”Yttrande: ny 
detaljplan Gamla järnvägsvallen” 
och skicka till miljö- och 
byggenheten via e-post eller brev.
 
Via e-post: mbn@markaryd.se 
Via brev: Markaryds kommun, 
Box 74, 285 22 Markaryd
 

Den som inte har framfört 
skriftliga synpunkter, senast under 
granskningstiden, kan förlora 
rätten att överklaga beslutet 
om antagande. Fastighetsägare/
styrelser ska informera 
hyresgäster/boende. 
 
Samrådshandlingarna hålls 
tillgängliga under samrådstiden på 
www.markaryd.se, genom QR-
koderna nedan, samt i receptionen 
i Markaryds kommunhus, 
Drottninggatan 11. 
 
Har du frågor eller vill beställa en 
papperskopia är du välkommen att 
kontakta oss, 0433-720 00.

NY DETALJPLAN - GAMLA JÄRNVÄGSVALLEN

Beslut

Plankarta

Plan- och 
genomförandebeskrivning

Undersökning om 
betydande miljöpåverkan

PÅ GÅNG I SAMARBETE MED BIBLIOTEKEN
Arrangörer: Kultur och Fritid, och biblioteken i Markaryds kommun genom projektet ”Biblioteket som 
mötesplats och demokratisk arena” Statens kulturråd.
          
5 Maj  Klockan 18:30  Josefin Wikevand - Det finns en chans:       Gratis Salongen, Kulturhuset, 
    en musikalisk föreläsning om psykisk ohälsa.        Markaryd
10 Maj Klockan 19:00  Föreläsning med Kalle Norwald          Gratis  Salongen Kulturhuset, 
    ”HBTQ+ - En förkortning med bred innebörd.      Markaryd
18 Maj Klockan 18:00            Föreläsning med Samuel Palmblad,            Gratis Strömsnäsbruks Bibliotek
    Kulturparken Småland – De vita bussarna
    och Strömsnäsbruk. 
    Utställning: Vägen till frihet
24 Maj Klockan 19:00 Författarafton med Måns Nilsson           Gratis  Strömsnäsbruks 
    en av författarna till         Folkets Hus/Bibliotek 
    ”Döden går på visning” i serien 
     ”Morden på Österlen”.     



Även 2021 kommer att gå till historien som ett år präglat av pandemin Covid-19. 
Pandemin har inneburit stora påfrestningar på våra verksamheter med höga krav på 
flexibilitet och omfattande extra insatser. Vår personal har ställt upp och hanterat denna 
extraordinära situation på ett fantastiskt sätt och för det vill jag uttrycka mitt och vårt 
gemensamma tack till er alla!

Det är glädjande att sjukskrivningstalen bland vår personal har minskat under året. 
Därmed ligger vi fortfarande lägst bland alla kommuner i Kronoberg. Under 2021 
uppgick sjukfrånvaron till 6,19 %, vilket är en minskning med hela 0,36 procentenheter 

          – trots en pågående pandemi. Personalen är vår viktigaste resurs och därför är det 
         viktigt att fortsätta arbetet för en god personalpolitik. I detta arbete är arbetsmiljön en 
         viktig faktor och det arbetet har varit prioriterat under året.

Det ekonomiska utfallet är positivt och vi uppvisar ett resultat om 29,6 miljoner kronor. Utöver detta har vi i 
bokslutet gjort reservationer för framtida kostnader om ca 34 miljoner kronor. Det ger oss en stark ekonomisk 
ställning för kommande år. Fyra av sex finansiella mål är uppfyllda och vid årsskiftet var den samlade 
pensionsskulden finansierad till hela 125 %. 

Befolkningen i Markaryds kommun minskade med 53 personer efter att ha ökat åtta år i rad. Vid årsskiftet var 
vi 10 320 invånare. Det framgångsrika arbetet med att minska kostnaderna för försörjningsstödet har fortsatt 
samtidigt som arbetslösheten i kommunen minskat. Under året har en kraftfull satsning startat upp för att skapa en 
ökad trygghet och större samhörighet i kommunen, något som kommer att vara i fokus för flera år framåt i tiden.
Under kommande år kommer både andelen barn och ungdomar samt äldre att öka. Detta kommer märkbart att 
påverka arbetet för våra två stora förvaltningar, utbildnings- och kulturförvaltningen samt socialförvaltningen. För 
att klara denna demografiska utmaning kommer det att krävas resurstillskott från den nationella nivån. Om det blir 
så är - som vanligt - osäkert. Därför gäller det att vara mycket ansvarsfull med den kommunala ekonomin och inte 
slösa eller dra på sig kostnader som belastar kommande års budget. 

Markaryds kommun befinner sig i en väldigt stark utveckling och satsar för framtiden. I slutet av året stod den nya 
förskolan i Strömsnäsbruk klar och vi fortsätter nu med planeringen av nya skolor, förskolor och äldreboenden. Det 
lokala näringslivet investerar också kraftfullt, vilket ställer stora krav på detaljplaner, bygglov och andra tillstånd. 
Investeringarna uppgick under 2021 till ca 131 miljoner kronor, vilket är rekordhögt. 

Under 2021 har vi i bred delaktighet arbetat fram en ny värdegrund med ledorden ”Engagemang – Tillit – 
Tillsammans!” Denna värdegrund speglar med tydlighet vår ambition att samverka och verka tillsammans. När 
kommunen, näringslivet och det civila samhället går samman och drar åt samma håll, blir detta till en samverkande 
kraft som kan åstadkomma nästan vad som helst.

Med dessa ord vill jag tacka er alla som bidragit till ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt gott resultat 2021. Jag 
hoppas att vi tillsammans ska fortsätta att arbeta för att göra både en bra kommun – och varandra – ännu bättre!

Bengt Germundsson

Bengt Germundsson har ordet

Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

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 

årsredovisningen. 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.

Året som gått 2020
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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 årsredovisningen. Här kan du ta del 
av redogörelsen av kommunens verksamhet på ett kortfattat sätt.
Hela redHela redovisningen finns att ta del av på www.markaryd.se

Mandatfördelning Kommunfullmäktige

Kristdemokraterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Moderaterna
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Förenklad årsredovisning

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och fyra facknämnder.
Förvaltningsorganisationen består av fem förvaltningar. Revisorerna granskar den kommunala 
verksamheten.

Koncernen Markaryds kommun bestod 2021 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
• Ulvafast i Markaryd AB

Totalt sett bedriver Markaryds kommun en mycket liten del av sin verksamhet i bolagsform.

Kommunens organisation

Miljö- och 
byggnadsnämnd

Socialnämnd Kommunstyrelsen Valnämnd Utbildnings- och
kulturnämnd

Överförmyndar-
nämnd

Å
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Mandatfördelning Kommunfullmäktige Markaryds industribyggnad 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 2021-12-31 tio fastigheter varav sju 
i Markaryd, två i Strömsnäsbruk samt en i Traryd. 
Fastigheternas sammanlagda lokalyta per 31 december 
uppgår till 21 615 kvm. Årets resultat för koncernen 
Mibab visar ett överskott på 720 tkr. Omsättningen under 
året uppgår till 5 468 tkr för moderföretaget. Hela årets 
omsättning avser fastighetsförvaltning. Resultatet efter 
skatt för året uppgår till 13,2 % av nettoomsättningen. 
Det egna kapitalet uppgår till 34 349 tkr motsvarande en 
soliditet om 92,1 %.



Sammandrag av 2021

100 kronor i skatt till kommunen används till…

10 320 Folkmängd
- 53  Befolkningsförändring

   Skattesats
21,31   Kommunal skattesats
12,00   Region Kronobergs skattesats

  Ekonomiskt resultat
29 630  Årets resultat kommunen (tkr)
30 108  Årets resultat koncernen (tkr)
682 299  Skatteintäkter (tkr)
-666 328  Nettokostnader (tkr)
23 430  Budgetavvikelse (tkr)
-654 837  Styrelser och nämnder (tkr)
42,3%   Soliditet

   Personal
558 674 Personalkostnader
942   Antal tillsvidaranställda

Så fördelas skattepengarna

Resultat enligt räkenskapssammandraget (tkr)

296 159    Vård och omsorg
249 039    Utbildning
  96 464    Förskola och skolbarnomsorg
  60 249   Infrastruktur och skydd
  35 320   Kultur och fritid
  51 951   Övrig verksamhet

789 182   Totalt

37,53 kr
Vård och 
omsorg

31,54 kr
Utbildning

12,23 kr
Förskola och

skolbarnomsorg

7,64 kr
Infrastruktur
och skydd

4,48 kr
Kultur och fritid

6,58 kr
Övrig 

verksamhet

Ett urval
av händelser

Ny energi-
och klimatplan

antagen

Arbetslösheten
fortsätter att

minska

Kommunen
fyllde 50 år

Vi firade kommun-
sammanslagningen

Vetenskapshuset 
– en unik 

framtidssatsning 
i Markaryd

Markaryds 
kommun 

signerar demokrati-
deklarationen

Ny vision
och värdegrund

Strömsnäsbruk
/Traryd 2030

Trygghet och välmående - Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, 
medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätts i centrum

 Målet är delvis uppfyllt.
 Sex av tio nämndmål är uppfyllda och fyra är delvis uppfyllda.

Medborgare och kund - Utifrån respektive myndighets uppdrag verkar vi för att individens behov sätts 
i centrum och för barnets bästa

 Målet är delvis uppfyllt.
 Två av fyra nämndmål är uppfyllda, ett är delvis uppfyllt och ett är ej uppfyllt.

Näringsliv och tillväxt - Vi har ett gott näringslivsklimat som skapar förutsättningar för sysselsättning, för 
företag att utvecklas samt för nyetableringar

 Målet är ej uppfyllt.
 Noll av tre mål är uppfyllda, ett är delvis uppfyllt och två är ej uppfyllda.

Attraktiv arbetsgivare - Ledarskapet i alla verksamheter präglas av professionalism, helhetssyn, 
engagemang, tydlighet och utveckling. Vi säkerställer våra verksamheters kompetensförsörjning
 
 Målet är uppfyllt. 
 Ett nämndmål är uppfyllt.

Måluppfyllelse

Markaryds näringsliv i topp!
Svenskt Näringslivs årliga mätning av det lokala näringslivsklimatet 
placerar inte bara Markaryds kommun i topp tio nationellt, utan visar 
även att kommunens näringslivsklimat förbättrats, detta från en redan 
mycket hög nivå.

Världens barn 2021
Kommunkampen är en återkommande nationell tävling där kommuners 
resultaten av årets insamling för Världens Barn samlas ihop och 
uppmärksammas. Efter att man man totalt samlat in 621 703 kronor 
klättrar Markaryd till en fjärdeplats.

Bästa skolkommun - Markaryd klättrar i ranking!
Kommunens skolor klättrar hela 53 placeringar i Lärarförbundets årliga 
undersökning ”Bästa skolkommun”.
Undersökningen tar hänsyn till lärartäthet, satsade resurser, löner och 
friskhet.

Några av 2021 års utmärkelser
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