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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

27 FEBRUARI
klockan 19:00
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ARBETET MED KRONOBARNSMODELLEN

Hösten har mestadels 
handlat om att informera 
alla kommunens 

invånare och anställda 
om Kronobarnsmodellen, 
säger kommunens Barnens 
bästa- samordnare, Veronica 
Andersson. Vi har informerat 
om Kronobarnsmodellen 
på kommunens hemsida, i 
septembers kommunblad samt i 
Smålänningen. 

Höstmarknaden
Barnens bästa-samordnaren och 
personal från socialförvaltningen 
deltog på Höstmarknaden i 
Markaryd för att informera om 
Kronobarnsmodellen samt om 
vad socialförvaltningen kan hjälpa 
barn och föräldrar med. Det var 
många intresserade besökare som 
kom till kommunens tält, varav 
en stor del var barnfamiljer. -Vi 
delade ut ballonger och godis, 
vilket blev väldigt uppskattat. 
Det var väldigt roligt och vi 
fick ett positivt gensvar, så jag 
hoppas att vi gör fler sådana saker 
tillsammans, säger Barnens bästa- 
samordnaren.  

Ungdomsinskottet
Barnens bästa -samordnaren 
har även samarbetat med 
kommunens Ungdomsinskott. 
Ungdomsinskottet har hjälpt 

till att göra en broschyr om 
Kronobarnsmodellen som riktar 
sig till just ungdomar. 

Informationsmaterial
Just nu pågår ett arbete där 
alla samordnare i Kronobergs 
län jobbar med att uppdatera 
och ta fram verktyg och 
informationsmaterial i 
Kronobarnsmodellen som är 
till föräldrar och till barn i olika 
åldrar. -Som exempel kan jag 
berätta att vi gör broschyrer, men 
också ett nytt bildstöd till frågor 
som kan användas i samtal med 
barn. Barn, vårdnadshavare och 
personal får sedan prova och 
utvärdera materialet innan det kan 
användas av alla.    

Ambassadörer
Markaryds kommun ska under 
vårterminen börja arbeta i liten 
skala med Kronobarnsmodellen. 
Utvalda personer kommer att få 
utbildning i Kronobarnsmodellen. 
Dessa personer kallas för 
ambassadörer. De ska fungera 
som stöd till sina kollegor så 
att kollegorna kan jobba med 
Kronobarnsmodellen ute i 
verksamheterna. -Tanken är att 
vi så småningom ska bli många 
ambassadörer i kommunen, så att 
alla medarbetare som behöver det 
kan få stöd i Kronobarnsmodellen.   

Implementeringsgrupper
Kommunen kommer också att 
skapa samarbetsgrupper med 
personal från exempelvis skola, 
socialtjänst, kulturförvaltningen 
och Region Kronoberg. 
Vi planerar att dessa 
samarbetsgrupper (som vi kallar 
för Implementeringsgrupper) 
ska träffas regelbundet för att 
diskutera och lösa gemensamma 
frågor så att vi alla kan arbeta 
tillsammans för barnens bästa 
utifrån Kronobarnsmodellen.  
 
Om du önskar att Barnens 
bästa -samordnaren kommer 
till din skola, arbetsplats, 
förening eller exempelvis till 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.

KRONOBARNSMODELLEN

För att öka välmående och 
minska barns och ungas 
utsatthet har Kronobergs 

kommuner och Region Kronoberg 
utvecklat ett gemensamt arbetssätt 
som heter Kronobarnsmodellen. 
Kronobarnsmodellen ska 
förbättra samarbete och se till 
att vi hjälper barn och unga så 
tidigt som möjligt. I arbetet ingår 

även Polismyndigheten samt 
Linnéuniversitet. 

Kronobergs län är först i 
Sverige att ha fattat politiska 
beslut om ett länsgemensamt 
arbetssätt för barnens bästa. 
Kronobarnsmodellen har blivit 
uppmärksammad både nationellt 
och internationellt. 

Kronobarnsmodellen - 
”Tillsammans skapar vi en trygg 
och säker uppväxt för VARJE 
barn genom främjande, tidiga och 
samordnade insatser”.

• Kronobarnsmodellen bygger på barnkonventionen. 
Det är erfaren personal som har arbetat fram den och 
den är testad av barn och vårdnadshavare. 

• Grunden i Kronobarnsmodellen är att alla ska 
arbeta främjande och förebyggande så att vi kan 
förhindra eller minska problem.  

• Enligt Kronobarnsmodellen ska vi reagera och 
agera snabbt när vi ser ett barn i behov av stöd. 

• Kronobarnsmodellen utgår från barnets behov.  
Det är viktigt att barn och vårdnadshavare känner  
sig delaktiga.  

• Kronobarnsmodellen ger oss ett gemensamt 
arbetssätt, som underlättar samarbete över 
myndighets- och verksamhetsgränser. 

• Kronobarnsmodellen har rutiner och arbetsroller 
som gör det tydligt vem som har ansvar. Det ska 
bidra till att barn får hjälp och inte falla mellan 
stolarna. 

Barnens bästa-hjulet är ett verktyg
som används i Kronobarnsmodellen

VÄNKOMMUN 2022 
Årets Världens Barn-insamling lämnade oss återigen hänförda över 
alla de fantastiska människor som gör vår kommun. Det var inte 
enbart vi på Markaryds kommun som var hänförda, utan det var 
även ansvariga på Riksinsamlingen för Världens Barn, som även i 
år valde att göra Markaryds kommun till Vänkommun.

Delegationen skriver ”Vänkommun till Världens Barn blir den 
kommun där man samlat in 20 kr/invånare eller mer under de 
senaste tre åren (storstäder 5 kr/inv.). Tack vare det fortsatt 
fantastiska arbete som många gjort och gör i er kommun har ni 
uppnått detta!”



Som en del av visionsarbetet 
Strömsnäsbruk/Traryd 2030 
så har kommunen under 

hösten 2022 renoverat parken i 
Traryds centrum. 

Strömsnäsbruk/Traryd 2030
Vision Strömsnäsbruk/
Traryd 2030 innehåller flera 
olika delprocesser. En av 
dessa processer handlar om 
kommunens utemiljöer. I målen 
för Strömsnäsbruk/Traryd 2030 
står det bland annat att norra 
kommundelen ska upplevas som
attraktivt, tryggt och trivsamt. 

Renoveringen
I november, när renoveringen av 
parken i Traryds centrum startade 
kunde man läsa följande på 
kommunens hemsida:
Området runt konstnären Conny 
Isakssons Trana i centrala 
delarna av Traryd genomgår 
nu och ett par veckor framåt en 

renovering och uppfräschning. 
Arbetet innebär bland annat 
att dammen runt skulpturen 
renoveras och systemet för 
fontänen förnyas. Nya rabatter 
och bänkar kommer att pryda 
torget samtidigt som den gamla 
markstenen byts ut mot ny sten.
Man beskrev även hur man 
skulle förbättra möjligheten till 
belysning i parken.

Tranan
Skulpturen, vilken är ett verk 
skapat av konstnären Conny 
Isaksson från Skinnersböke 
togs alltså i samband med 
renoveringen ner och 
transporterades till konstnären för 
en översyn. Så även vår vackra 
trana har nu, lagom till det nya 
årets inträde, fått en restaurering.

Resultat
Den centrala parken bjuder nu 
in dess besökare till en stunds 

avkoppling med 
möjlighet att ta 
en närmare titt på 
den restaurerade 
skulpturen av den 
välkända tranan. I 
parken finns det nu 
vacker belysning 
och sittvänliga 
bänkar, fontänen är 
åter i drift, träden är 
beskurna och underlaget i parken 
består av nylagda stenplattor. 
Sist men inte minst så kommer 
upphöjda planteringsbäddar 
att medföra en vacker 
blomsterprakt när vårsolen höjer 
dygnstemperaturen.

Välkommen till parken i Traryd!

FÖRBÄTTRADE UTEMILJÖER I TRARYD
STRÖMSNÄSBRUK/TRARYD 2030

Läs mer om 
kommunens

trygghetsarbete

Välkommen till parken i Traryd, varva ner en stund och titta på Conny Isakssons Trana

VÄNSKAP ÖVER GENERATIONSGRÄNSERNA

Många äldre upplever 
idag en allt större 
ensamhet, det här är vi 

måna om att motverka. Därför 
startar nu socialförvaltningen 
tillsammans med utbildnings- 
och kulturförvaltningen 
projektet Vänskap över 
generationsgränserna. I projektet 
samverkar förskolan Tranan 
tillsammans med äldrecentralen 
Stig In i Strömsnäsbruk. De 
arbetar tillsammans för att 
skapa generationsöverskridande 

möten. Projektets syfte är att 
skapa en social samvaro och 
aktivering mellan barn och äldre. 
Målsättningen är att dessa möten 
ska ge goda sociala effekter 
mellan generationerna.

I januari, vid en av Social 
Samvaros träffar på Stig In, då 
kommunens seniorer är välkomna 
att ta del av olika aktiviteter, bjöds 
samtidigt en av förskolan Tranans 
avdelningar in för pyssel och lek. 

Redan första träffen beskrevs 
som en succé av alla inblandade.
Vi hoppas att även kommande 
träffar ska ge möjligheter till fina 
utbyten mellan generationer, till 
hjärtgripande och tankeväckande 
möten och till vänskap.

Även kommande träffar kommer 
att aviseras i Social Samvaros 
månadsblad som finns att hämta 
på Stig In, på Mellangård i 
Markaryd och på 
www.markaryd.se.



Servicekontoret hittar du på 
Lagastigsgatan 24 i Strömsnäsbruk. 
Här kan du få samma service som på 

kommunhuset i Markaryd.

Att erbjuda likvärdig kommunal service 
oavsett var i kommunen man bor är något 
som är en viktig del av vårt kommunala 
uppdrag och något som vi har arbetat med 
att vidareutveckla under ett flertal år. Under 
tiden som vi alla levde i en vardag som 
kantades av olika restriktioner på grund av 
covid-19 fick denna vidareutveckling ta en 
ofrivillig paus.
   - Att vi nu har möjlighet att fortsätta 
arbetet med att förbättra den kommunala 
servicen är något som vi har sett fram 
emot och kommer att vara positivt för alla 
kommuninvånare. Säger it-chef Pontus 
Karlsson som ansvarar för kommunens 
Kontaktcenter.

Kontakt med Markaryds kommun
Vid all kontakt med Markaryds kommun 
ska Kontaktcenter vara din väg in, detta 
i syfte att den som har en fråga eller ett 
ärende till kommunen ska få en så god 
service som möjligt. 
En av våra kommunvägledare, Ida 
Johansson, som ni kan läsa mer om här till 
vänster säger så här om sin roll:
   - Som kommunvägledare bidrar man 
till att kommunens invånare, företag & 
besökare får bästa tänkbara service. Många 
av frågorna vi får, svarar vi direkt på. Det 
är det som är vår styrka, att vi har en stor 
kunskap inom olika områden. Men sen 
ibland kräver det så klart att vi hänvisar 
vidare in till respektive tjänsteperson.

När du kontaktar Markaryds kommuns 
Kontaktcenter kommer du får hjälp, 
service och eventuell vidarelots av våra 
kommunvägledare, dessa kan du kontakta 
på tre olika vis:
• Besöka Servicekontoret i Strömsnäsbruk 

eller kommunhuset i Markaryd.
• Via telefon, 0433-720 00.
• Via e-post, info@markaryd.se

Hej,

Jag heter Ida Johansson och arbetar som kommunvägledare i Kontaktcenter. Jag bor i Strömsnäsbruk 
tillsammans med min man och våra tre barn. För ungefär ett och ett halvt år sedan så hittade vi vårt drömhus, dit 
går nu mycket av min lediga tid då vi håller på att renovera. Förutom husrenovering, jobb, vardagspussel och 
promenader så har både jag och de andra i familjen ett stort föreningsengagemang, så att fylla ledig tid är inget 
problem!

Innan jag började min tjänst som kommunvägledare för drygt två år sen så arbetade jag som undersköterska 
på Ekliden. Att vara en del av Kontaktcenter i Markaryd innebär det att man har hand om receptionen på 
kommunhuset, växeln samt Kontaktcenters nytillskott - Servicekontoret i Strömsnäsbruk. Servicekontoret i 
Strömsnäsbruk är viktigt för mig för att först och främst är jag själv både född och uppvuxen i Strömsnäsbruk 
och värnar kanske lite extra för att både medborgare och kollegor ska ha möjlighet att få en likvärdig service i 
Traryd och Strömsnäsbruk som i Markaryd. Vi både ska och vill vara tillgängliga för hela Markaryds Kommun, 
att jag och mina kollegor nu har fått detta uppdrag, att vidareutveckla Servicekontoret i Strömsnäsbruk, är 
väldigt roligt och spännande.

Som ni märker så älskar jag mitt jobb, det är så roligt att få möjlighet att möta medborgare och kunna hjälpa till 
med deras frågor och funderingar. 

Varmt välkomna in till Servicekontoret i Strömsnäsbruk för att få service och lotsning av mig och mina kollegor.

Jag hoppas att vi ses
Med vänliga hälsningar, Ida 

EN HÄLSNING FRÅN...

ÖPPETTIDER
 

Kontaktcenter
Strömsnäsbruk & Markaryd
Måndag - Torsdag 08-12 & 13-16:30
Fredag 08-12 & 13-16

Markaryds Sparbank
Öppet på dina villkor.
Tidsbokad rådgivning när det passar dig.
0433-754 00  | info@markarydssparbank.se

SERVICEKONTORET

• • Kommunala tjänstepersonerKommunala tjänstepersoner
• • Polisrepresentanter Polisrepresentanter 

• • Markaryds Sparbank Markaryds Sparbank 

Vi bjuder på viktiga samtal, Vi bjuder på viktiga samtal, 
goda skratt och tilltugg!goda skratt och tilltugg!

ÖPPET HUS!
ÖPPET HUS!

28 FEBRUARI28 FEBRUARI
KLOCKAN 13-19KLOCKAN 13-19

Varmt välkomna!Varmt välkomna!



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

Omslagsbild:
Fotografi från Hinneryds kyrka
Fotograf: Ingvar Rundbäck


