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Förenklad årsredovisning 
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. 

Detta är alltså en kortversion av årsredovisningen.  

Hela redovisningen finns att ta del av på:  

www.markaryd.se 

 

 

  

Mandatfördelning kommunfullmäktige 

Kristdemokraterna  15 

Socialdemokraterna  9 

Sverigedemokraterna  7 

Centerpartiet   2 

Moderaterna   2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Förenklad årsredovisning 
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. 

Detta är alltså en kortversion av årsredovisningen.  

Hela redovisningen finns att ta del av på:  

www.markaryd.se 

 

 

  

Mandatfördelning kommunfullmäktige 

Kristdemokraterna  15 

Socialdemokraterna  9 

Sverigedemokraterna  7 

Centerpartiet   2 

Moderaterna   2 



 

  

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

Koncernen Markaryds kommun bestod 2018 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 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. 

 

  

Sammandrag av året 2018 
Folkmängd       10 260 

Befolkningsförändring      + 90 
  

Skattesats 

Kommunal skattesats      21,31 % 

Region Kronoberg skattesats     12,00 % 

Ekonomiskt resultat 

Årets resultat kommunen (tkr)     30 743 

Årets resultat koncernen (tkr)     32 194 

Skatteintäkter & generella statsbidrag (tkr)   576 057 

Nettokostnader (tkr)      -571 173 

Budgetavvikelse (tkr)      25 188 

Soliditet       63,4 % 
 

Personal 

Personalkostnader (tkr)      513 280 

Antal tillsvidareanställda     883 
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Så fördelas skattepengarna 

Av 100 kronor i skatt till kommunen används… 

o 37,39 kr till Vård och omsorg   
o 31,09 kr till Utbildning 
o 11,51 kr till Förskola & barnomsorg 
o 6,25 kr till Infrastruktur & skydd 
o 4,09 kr till Kultur & fritid 
o 9,67 kr till Övrig verksamhet     

 

  

Medborgarunder-
sökningen visar att 
personalen trivs på 

jobbet 
Markaryds 

grundskolor placerar 
sig högst  

i Kronoberg 

Markaryds nya 
webbplats öppnas 

Markaryd säger ja  
till gemensamt 

avfallsbolag 

Markaryd lanserar 
Seniorkortet 

Från botten till 
toppen i Aktuell 

Hållbarhets årliga 
miljöranking 

Ett urval av händelser… 

Markaryds 
grundskolor placerar 

sig högst  
i Kronoberg 
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  Är målen uppfyllda? 
Trygghet och välmående  
”Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där 
demokrati, medborgarens behov samt minskad klimat-
påverkan sätts i centrum.” 
 

Målet delvis uppfyllt.  
 

(Tre av 14 nämndsmål är helt uppfyllda, åtta är delvis 
uppfyllda och tre är ej uppfyllda.)   
  
Medborgare och kund  
”Vi har ett professionellt bemötande med medborgarens 
behov i fokus.” 
 

Målet delvis uppfyllt. 
 

(Tre av sju nämndsmål är helt uppfyllda, tre är delvis  
uppfyllda 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 delvis uppfyllt. 
 

(Fyra av sju nämndsmål är helt uppfyllda och tre är delvis 
uppfyllda.)    

 

  

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

Målet delvis uppfyllt. 
 

(Tre av fem nämndsmål är helt uppfyllda och två är delvis 
uppfyllda.)   
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Årets utmärkelser 
                                    Åter i topp i Svenskt Näringsliv årliga                               

enkätundersökning om det  
lokala företagsklimatet.  

Resultatet visade att Markaryds  
kommun hamnade i Sverigetoppen inom flera områden 

samt bäst resultat i Sverige i ämnet ”Skolans attityder”. 

                                    Markaryds kommun gjorde i Aktuell 
Hållbarhets årliga miljöranking en  

förbättring på 230 placeringar,  
från plats 266 till 36 och blev  

därmed den kommun som  
klättrade mest i årets kommunrankning. 

                                    Återigen visade människorna i 
Markaryds kommun att de har  

stora hjärtan och ett starkt engagemang.  
Insamlingen till Världens Barn landade på  

395 694 kronor och gav oss en 5:e plats.  
Markaryd belönades med ett nyinstiftat  
diplom – ett vänbevis för Världens barn. 

 

  

Markaryds industribyggnads 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 2018-12-31 fem bebyggda 
fastigheter varav två i Markaryd, två i Strömsnäsbruk och en i 
Traryd. Fastigheternas sammanlagda lokalyta per 31 
december uppgår till 14 721 kvm. 

Årets resultat för koncernen Mibab visar ett överskott på  
1 462 tkr. Omsättningen under året uppgår till 4 970 tkr för 
moderföretaget. Hela årets omsättning avser 
fastighetsförvaltning.  
Moderbolagets övriga rörelseintäkter avser vinst vid avyttring 
av fastighet, 1 348 tkr.  

Resultatet efter skatt för året uppgår till 21,8 % av 
nettoomsättningen. Det egna kapitalet uppgår till 30 870 tkr 
motsvarande en soliditet om 85,7 %. 
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