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Bengt Germundsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bokslutet för 2019 visar glädjande nog ett 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt 
positivt resultat. Ni är många som bidragit 
till detta och till alla er vill jag rikta ett stort 
tack!

Trots att vi gjort reservationer med ca 22 
mkr blir överskottet 16 mkr. 
Detta beror bland annat på att vi Innan Detta beror bland annat på att vi Innan 
årsskiftet avyttrade hela kommunens 
aktieinnehav. Med tanke på vad som sedan 
hänt kan vi konstatera att vi på så sätt 
säkrade 45-50 mkr av skattebetalarnas 
pengar.

Sjukfrånvaron bland vår personal fortsatte att minska och endast 12 av 290 
kommuner hade ett lägre sjukskrivningstal än Markaryd. För sjunde året i rad 
ökade vår befolkning och under de här åren har vi blivit 843 fler personer i 
kommunen. 

VVår personal har fortsatt att leverera service och tjänster av hög kvalitet. 
Detta trots att förutsättningarna för våra verksamheter många gånger 
varierar. Jag är stolt över att få företräda en kommun där så många lägger ner 
ett så stort engagemang, såväl professionellt som ideellt.

Tack för era insatser under det gångna året! Jag hoppas att vi, lika kraftfullt 
och engagerat, fortsätter att arbeta tillsammans för att göra en bra kommun 
ännu bättre!

Bengt Germundsson har ordet
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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

15

9

7

2
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Förenklad årsredovisning
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Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
fyra facknämnder. Förvaltningsorganisationen består av fem förvaltningar. 
Revisorerna granskar den kommunala verksamheten.

Koncernen Markaryds kommun bestod 2019 förutom av kommunen även av 
koncernen Markaryds Industribyggnads AB (MIBAB). I koncernen MIBAB ingår 
förutom MIBAB även de helägda bolagen:

     o Fastighets AB Södergård 
     o     o Markaryds Turist & Fritid AB 
     o Barstolen Fastighets AB
     o Ulvafast i Markaryd AB

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

Kommunens organisation
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Sammandrag av året 2019

Folkmängd
Befolkningsförändring

Skattesats 
Kommunal skattesats
Region Kronoberg skattesats

Ekonomiskt resultat
Årets resultat kommunen (tkr)Årets resultat kommunen (tkr)
Årets resultat koncernen (tkr)
Skatteintäkter (tkr)
Nettokostnader (tkr)
Budgetavvikelse (tkr)
Styrelse och nämnder (tkr)
Soliditet

Personal Personal 
Personalkostnader
Antal tillsvidaranställda

10 320
60

21,31
12,00

15 992
16 377
603 365603 365
- 626 013
11 179
- 620 692
63,0%

526 614
848
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Så fördelas skattepengarna

100 kronor i skatt till kommunen används till...

38,18 kr
Vård och omsorg

31,16 kr
Utbildning

11,37 kr
Förskola

och skolbarnomsorg

6,58 kr
Infrastruktur
och skydd

4,13 kr
Kultur och fritid

8,58 kr
Övrig verksamhet

Vård och omsorg
Utbildning
Förskola och skolbarnomsorg
Infrastruktur och skydd
Kultur och fritid
Övrig verksamhet

TotaltTotalt

Resultat enligt RS
265 712
216 830
79 159
45 784
28 761
59 68259 682

695 928
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88 % av de i 
särskilt boende 
uppger att de är 
mycket nöjda
eller ganska 
nöjda med sitt 
boende.boende.

Fritidskällan, 
där personer utan 
kostnad, får låna 
sportartiklar till 
fritidsaktiviteter 
öppnade

7

Ett urval av händelser

Arbetslösheten 
minskade

Flera större
satsningar på
verksamheter 
i Strömsnäsbruk

Servicekontor
öppnade 

i Strömsnäsbruk

Vi samlade in
583 000 kronor
till Världens barn
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Visionsprojektet
2030 startade

Miljöveckan
blev en ordentlig
kraftsamling som
engagerade
många Stort intresse 

bland ungdomar 
för kulturskolan 
och musikskolan

Nu ingår även Barstolen Fastighets AB samt Ulvafast i Markaryd AB. 
Bolaget ägde och förvaltade per 2019-12-31 tio bebyggda fastigheter varav sju 
i Markaryd, två i Strömsnäsbruk och en i Traryd. Fastigheternas sammanlagda 
lokalyta per 31 december uppgår till 21 615 kvm. 
Årets resultat för Årets resultat för koncernen Mibab visar ett överskott på 381 tkr. 
Omsättningen under året uppgår till 5 256 tkr för moderföretaget. Hela årets 
omsättning avser fastighetsförvaltning. Moderbolagets övriga rörelseintäkter 
föregående år avser vinst vid avyttring av fastighet, 1 348 tkr. 
Resultatet efter skatt för året uppgår till 6,9 % av nettoomsättningen. Det 
egna kapitalet uppgår till 31 232 tkr motsvarande en soliditet om 84 %.

Koncernen bildades 2004 genom att 
Markaryds Industribyggnads AB köpte 
Fastighetsaktiebolaget Södergård, samt 
Markaryds Turist & Fritid AB, av 
Markaryds kommun. 

Markaryds industribyggnads AB
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Måluppfyllese

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

Tre av 14 nämndsmål är helt uppfyllda, nio är delvis uppfyllda och 
två är ej uppfyllda.
 

Vi har ett professionellt bemötande med medborVi har ett professionellt bemötande med medborgarens behov i fokus.

Två av sju nämndsmål är helt uppfyllda, tre är delvis uppfyllda och 
två är ej uppfyllda.

 

Vi har ett gott näringslivsklimat som skapar förutsättningar 
för sysselsättning, för företag att utvecklas samt för nyetableringar.

Tre av sju nämndsmål är helt uppfyllda, tre är delvis uppfyllda och 
ett är ej uppfyllt.ett är ej uppfyllt.

 
Ledarskapet i alla verksamheter präglas av professionalism, 
helhetssyn, engagemang, tydlighet och utveckling. 
Vi säkerställer våra verksamheters kompetensförsörjning.

Tre av fem nämndmål är uppfyllda och två är delvis uppfyllda.

Attraktiv arbetsgivare

Näringsliv och tillväxt 

Medborgare och kund 

Trygghet och välmående

Delvis 
uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Delvis 
uppfyllt

Delvis 
uppfyllt
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Några av 2019 års utmärkelser

Hedrande placering i 2019 års miljöranking

Markaryds kommun ett rejält hopp från 19:e plats förra året till 
femte bästa småhuskommunen i landet. 
Det visar den årliga undersökningen från Villaägarnas riksförbund.

Markaryds kommun prisades för sina insatser till 
Världens Barn-insamlingen, som 2019 resulterade i 583 000 kronor. 
En delegation från organisationen kom för andra året i rad på besök 
i kommunhuset för att lämna över ett diplom.

Även i år hamnade Markaryd i topp i Svenskt Näringslivs årliga 
enkätundersökning om det lokala företagsklimatet. 
Resultatet visar att Markaryds kommun hamnade i Sverigetoppen 
inom flera områden.

I 2019Aktuell Hållbarhets årliga miljöranking placerade sig 
Markaryds kommun på en hedrande 54 plats av 290 kommuner.

Markaryd i topp i Svenskt Näringsliv

Markaryd femte mest generösa kommunen i Sverige

Femte bästa småhuskommunen i landet



Markaryds kommun 
Tel: 0433-720 00 

E-post: ks@markaryd.se 
www.markaryd.se

www.facebook.com/markarydskommun




