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Kommunstyrelsens ordförande

Året 2020 kommer vi att minnas som ett år 
som präglats av covid-19. Även i Markaryds 
kommun har pandemin lett till höga krav 
på flexibilitet och omfattande insatser och 
anpassningar. Näringsliv, föreningsliv och 
alla ni som bor och vistas i vår kommun 
hanterar det här på ett föredömligt vis, och 
för det vill jag rikta ett stoför det vill jag rikta ett stort tack till er alla.

Befolkningen i Markaryds kommun ökade 
för åttonde året i rad. Under de här åtta 
åren har befolkningen ökat med 865 
personer och vid årsskiftet var vi 
10.373 invånare. 

Markaryds kommun befinner sig i en väldigt stark utveckling och satsar för 
framtiden. Flera stora projekt har startat under hösten och kommer att 
slutföras under 2021. Det goda samarbetet med näringslivet har fortsatt och 
utvecklats ytterligare. 

Under 2020 har vi i bred delaktighet arbetat fram en ny vision; Under 2020 har vi i bred delaktighet arbetat fram en ny vision; 
”Möjligheternas Markaryd – Tillsammans gör vi varandra bättre!” Denna 
vision speglar väl vår ambition att samverka. 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 hoppas jag att vi tillsammans ska fortsätta att arbeta för att 
göra både en bra kommun – och varandra – 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
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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 2020 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 2020

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

10 373
53

21,31
12,00

12 897
13 406
652 770652 770
-640 839
6 643

-632 012
61,6%

556 706
848



(tkr)
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En ny förskola
i Strömsnäsbruk
började ta form

Kommunens
ungdomar firade
att demokratin
fyllde 100 år

7

Ett urval av händelser

Totalrenovering
av Stig In

i Strömsnäsbruk

Vision 2030
antogs av

kommunfullmäktige

Genom projekt 
”Initiativ trygghet”
gjordes flera 
insatser för att 
öka tryggheten 

Vi samlade in
522 133 kronor
till Världens barn
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Några av 2020 års utmärkelser

Under 2020 ökade elbilarna i Markaryds kommun med 92%.
Detta enligt Miljöfordonsdiagnos – geo som är en granskning av 
Sveriges fordonsflotta som utförs av Miljöfordon Sverige.

2020 års insamling för Världens barn landade på 522 133 kronor.
Engagemang från invånare, näringsliv och föreningsliv placerar 
Markaryds kommun på topp fem i kommunkampen.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av 
företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 
Nästan 30 000 företagare i landet, varav 868 företagare från länet, 
har svarat på den enkät som utgör en stor del av grunden till 
rankingen. Resultatet för 2020 visar att Markaryds kommun 
hamnar i topp i länet.

Markaryd i topp i Svenskt Näringsliv

Invånare, näringsliv och föreningsliv visar starkt engagemang

Stor ökning av elbilar i kommunen



Markaryds kommun 
Tel: 0433-720 00 

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

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




