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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.
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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
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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
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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

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 skattepengarnaEtt urval
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Strömsnäsbruk
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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



100 kronor i skatt till kommunen används till…

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

Vetenskapshuset 
– en unik 

framtidssatsning 
i Markaryd

Ny vision
och värdegrund

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 kommun
Tel: 0433-720 00

Box 74
285 22 Markaryd

E-post: ks@markaryd.se

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

Markaryds kommun
Tel: 0433-720 00

Box 74
285 22 Markaryd

E-post: ks@markaryd.se

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




