
MARKARYDS KOMMUN
Aktuell kommunal information hem till dig

Januari 2022



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

31 JANUARI
klockan 19:00

Har du under många år haft 
en hög skuldsättning som 
du inte kunnat betala av? 

Kanske kan du bli skuldfri genom 
att ansöka om skuldsanering.  
 
VAD INNEBÄR 
SKULDSANERING? 
Det finns två typer av 
skuldsaneringar; en för 
privatpersoner och en för 
företagare. En skuldsanering 
för privatpersoner varar i fem år 
från beslut om inledande, oavsett 
om man har en betalningsplan 
som är fem år eller kortare. En 
skuldsanering för företagare varar 
i tre år från beslut om inledande 
med ett visst betalningskrav varje 
månad. Att man är företagare 
hindrar dock inte att man kan 
ansöka om skuldsanering som 
privatperson om det är ett 
bättre alternativ. Efter avslutad 
skuldsanering skrivs de skulder 

av som fanns vid inledandet av 
skuldsaneringen. Tanken med 
skuldsanering är att man ska 
kunna fortsätta ett liv utan att vara 
skuldsatt. Det är därför viktigt 
att man har kontroll över sin 
vardagsekonomi och att man fått 
stopp på sin skuldsättning innan 
man ansöker om skuldsanering.

HUR GÅR DET TILL? 
Ansökan om skuldsanering 
skickas till Kronofogden. De 
utreder, handlägger och beslutar 
om skuldsaneringar. Det finns 
ingen gräns för storleken på 
skulderna för att ha rätt att 
ansöka. Kronofogden tittar på 
betalningsförmåga jämfört med 
totalskuld. Man kan ansöka direkt 
på Kronofogdens webbplats via 
deras E-tjänst – ansökan om 
skuldsanering. Det går också 
bra att ladda ner och skriva ut en 

pappersblankett från webbplatsen 
och skicka in med post. Du hittar 
mer information om skuldsanering 
på www.kronofogden.se.

VART VÄNDER JAG MIG? 
Om du som bor i Markaryds 
kommun vill ha hjälp med 
din ansökan kan du kontakta 
Konsument Ljungby. Här kan du 
få mer information, till exempel 
om vilka krav som finns för att 
kunna beviljas skuldsanering. 
Du kan också få hjälp med att 
sammanställa dina skulder och 
hjälp med att fylla i och skicka 
in ansökan om skuldsanering 
till Kronofogden. Tjänsten är 
kostnadsfri.

SKULDSANERING 
ETT SÄTT FÖR DIG SOM ÄR SVÅRT SKULDSATT ATT FÅ ORDNING PÅ DIN EKONOMI

Budget- och skuldrådgivning 
skuldradgivning@ljungby.se

Telefon: 0372-78 91 20
Vardagar klockan 8:00-13:00, 

14:00-16:00

VI BEHÖVER DIG!

Vi lever i en föränderlig tid där vår vardag kan förändras på några ögonblick. Under de senaste åren har 
vi sett både översvämningar, omfattande bränder och en pandemi som vi ännu inte lyckats bekämpa. Vårt 

samhälle och vår kommun står rustade med stora resurser, men har ibland inte möjlighet att hjälpa alla med 
kort varsel. Vårt samhälle behöver ofta frivilliga insatser från oss alla i det Civila samhället.

FRG, Frivilliga ResursGruppen organiserar och utbildar frivilliga till att bli en stödresurs till kommunens 
arbete i svåra lägen. För att kunna genomgå FRG-utbildning måste du vara medlem i en frivillig 

försvarsorganisation. Just du kan bli den som får vara med och stödja viktiga insatser. Nedan finns några 
exempel på spännande utbildning och FRG:s insatser i svåra lägen:

- Krisberedskap.
- Sjukvård och brandkunskap.

- Första hjälpen och HLR (hjärtstartare).
- Information vid hot och kriser.

- Kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor reagerar vid olika bristtillstånd.
- Kommunkunskap (Organisation, krishantering, riskanalys, samordning).

ÄR DU REDO ATT TA PÅ DIG VÄSTEN?
Vi söker dig som vill bli en del av FRG och Civilförsvarsförbundet i Markaryds kommun

FÖR MER INFORMATION, RING...
Bengt-Ove Olsson 0433-721 26
Ola Borgstedt 0433-738 82 ...Eller scanna QR-koden



Arbetsmarknads- och 
integrationsförvaltningen 
arbetar dagligdags med 

att hjälpa kommuninvånare att 
komma närmare arbetslivet och 
självförsörjning. Förvaltningen 
tillämpade under 2020 ett nytt 
arbetssätt med framgångsrikt 
resultat. Markaryds kommun har 
uppmärksammats för arbetet och 
har bland annat blivit inbjudna 
att föreläsa om metoden för andra 
kommuner och regioner. Nu 
senast föreläste Klas Lundström, 
rektor på vuxenutbildningen, och 
Bengt-Ove Olsson, säkerhetschef, 
vid en nätverksträff den 8 dec 
anordnad av  Tillväxtverket 
för 30 socioekonomiskt 
utsatta kommuner. Temat var 
”från kompetensresurs till 
kompetensförsörjning och social 
hållbarhet”.

METODEN
Metoden är enkel men bygger på 
tillit. De allra flesta förvaltningen 
möter har eller har haft behov 
av att ansöka om hjälp med sin 
försörjning, oftast för att de står 
långt ifrån arbetsmarknaden. 
Metoden bygger därför på 
ett nära samarbete mellan 
socialsekreterare på enheten 
för ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadskoordinatorerna på 
arbetsmarknadsenheten.

ARBETSMARKNADSENHETEN
Arbetsmarknadsenheten hjälper 
deltagare att ta nästa kliv på 
arbetstrappan. Det kan vara 
insatser i form av enskilda 
samtal, gruppverksamhet, 
arbetsträning, praktik, 
intervjuteknik, CV-skrivning, 
personliga brev med mera. 
Insatsen måste individanpassas 
och resultera i något känns 
rätt och meningsfullt. Varje 
person som lämnar utanförskap 

och går vidare till arbete eller 
studier ser vi som en god 
investering för kommunen, säger 
Elisabeth Fock, förvaltningschef 
för arbetsmarknads- och 
integrationsförvaltningen.

ARBETSLÖSHET 2021
I november presenterade 
Arbetsförmedlingen aktuella 
siffror över arbetslösheten i landet. 
Sammantaget kan vi se en positiv 
trend. I Markaryds kommun 
är den totala arbetslösheten nu 
nere på 8%, det innebär att den 
har sjunkit 2,6 procentenheter 
sedan Arbetsmarknads- och 
integrationsförvaltningen startade. 
Idag har vi 370 arbetslösa 
personer, jämfört med då 498 
personer. Jämför man den aktuella 
siffran med regionala siffror så är 
dessa på 7,7%, nationellt så ligger 
arbetslösheten på 7,2%. 
Gällande arbetslösheten för 
utrikesfödda har denna minskat 
från 33,8% till 19,6% sedan 
årsskiftet 2017/18. Utfallet ligger 
under kronobergssnittet. 

Andelen arbetslösa män förhåller 
sig väl till såväl regionala snittet 
som rikssnittet, där utfallet för 
Markaryd ligger under båda 
måtten. Detta gäller såväl totala 
andelen arbetslösa män som 
utrikesfödda. Fullt fokus ligger nu 
på arbetet med att metodutveckla 

för att möta kvinnor i arbetslöshet 
och utanförskap tillsammans 
med insatser för att bryta 
långtidsarbetslösheten. 

Gällande arbetslösheten 
för ungdomar 18-24 år är 
den i dagsläget 6,9%. Detta 
motsvarar 34 personer. 
Ungdomsarbetslösheten har mer 
än halverats sedan årsskiftet 
2017/18.

”Jag är såklart riktigt glad över att 
ungdomsarbetslösheten fortsatt 
står sig mycket väl, jämfört 
med såväl Kronobergs län som 
nationellt. Om man sedan ser 
till den totala arbetslösheten 
konstaterar jag att de insatser 
som görs fortsätter att ge en god 
effekt” säger Elisabeth Fock.

Polisen utför årligen en 
trygghetsmätning för att ge 
människor en möjlighet att 

berätta om sina upplevelser och 
påverka polisens och kommunens 
kommande arbete. 

Årets trygghetsmätning 
presenterades i Markaryds 
kommun av kommunens 
säkerhetschef Bengt-Ove 
Olsson, kommunpolis Anders 
Buene, kommunstyrelsens 
ordförande Bengt Germundsson 
och Brottsförebyggande rådets 
ordförande Caroline Lindbergh.

KOMMUNEN SOM HELHET
Polisens trygghetsmätning 
visade på att utsattheten för brott 
är fortsatt låg. Det generella 
problemindexet, som är en 
sammanvägning av samtliga 
enkätfrågor som visar på den 
generella problemnivån i ett visst 
område, liknar föregående års 
mätning. 

MARKARYD
Den upplevda otryggheten i 
Markaryd har minskat från 
2020 års mätning. Det man 
anger skapa en känsla av 
otrygghet är bland annat oro för 

bostadsinbrott, nedskräpning 
och trygghetskänslan utomhus 
under kvällstid. Det man kan se 
har blivit bättre sedan 2020 års 
mätning är bland annat minskat 
antal stölder av motordrivna 
fordon, minskade problem med 
fortkörning och att man upplever 
att Polisen bryr sig mer om de 
lokala problemen. 

STRÖMSNÄSBRUK
I 2021 års trygghetsmätning ser 
man en ökning av den upplevda 
otryggheten i det generella indexet 
i Strömsnäsbruk. Problemindexet 
har dock sjunkit markant från 
2020 års mätning i Strömsnäsbruk 
om man tittar på utsatthet för 
mängdbrott. Det man anger 
skapa en känsla av otrygghet är 
fortkörning, skadegörelse och 
ungdomsgäng som stör ordningen. 
Det man kan se har blivit bättre 
sedan fjolårets mätning är att det 
finns en minskad oro för att få 
sin bil, motorcykel eller moped 
stulen och även i Strömsnäsbruk 
upplever man att polisen bryr sig 
mer om de lokala problemen.

LANDSBYGD
Om man tittar på otryggheten 
på landsbygden i Markaryds 

kommun så har den minskat 
ytterligare, detta från redan låga 
nivåer.
Det man anger skapa en känsla 
av otrygghet är bland annat 
bostäder som blivit tillhåll för 
missbrukare, att åka kollektivt och 
nedskräpning. Om man jämför 
med 2020 års mätning så kan man 
se att man upplever en minskad 
otrygghet gällande bland annat 
misshandel, inbrott och även här 
upplever man att polisen bryr sig 
mer om de lokala problemen.

SUMMERING
I polisens trygghetsmätning ser 
man både positiva och negativa 
index, det här är ett viktigt verktyg 
för både Polis och kommun som 
vi behöver förvalta på bästa sätt.
Under 2022 kommer Markaryds 
kommun fortsätta att prioriritera 
process Strömsnäsbruk/Traryd 
2030 där vi arbetar för att utveckla 
och samordna ett övergripande, 
strategiskt och långsiktigt 
trygghetsskapande arbete där vi 
i visionsarbetet ”Möjligheternas 
Markaryd - Tillsammans gör vi 
varandra bättWre”  fokuserar på 
vår norra kommundel.

Kommunpolis Anders Buene, Kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson, säkerhetschef Bengt-Ove 
Olsson, Brottsförebyggande rådets ordförande Caroline Lindbergh

POLISENS TRYGGHETSMÄTNING 2021 ANTALET ARBETSLÖSA FORTSÄTTER ATT MINSKA



Social samvaro inom 
socialförvaltningen är 
en verksamhet med 

aktiviteter och gemenskap. 

Den vänder sig till dig som är 
förtids- eller ålderspensionär 
och bosatt i Markaryds 
kommun.

Vi samarbetar med andra 
intresseorganisationer.

DROP-IN
Om inget annat anges så är det 
alltid drop-in på våra aktiviteter, 
det betyder att du, under våra 
öppettider, är välkommen att 

delta när det passar dig bäst, 
utan någon föranmälan eller 
liknande.

MÅNATLIGA PROGRAM
Program med inplanerade 
aktiviteter, tider och datum 
skapas varje månad. 
Programmen kan du ta del av 
på vår hemsida, på Mellangård 
i Markaryd eller på Solhäll i 
Strömsnäsbruk. 

EXEMPEL PÅ VAD VI GÖR
På Social samvaro är ingen 
månad den andra lik, vi gör 
alltid vårt bästa för att hitta 
nya och intressanta aktiviteter. 

Självklart finns det även 
favoriter som har fått bli 
återkommande programpunkter. 
Att vi träffas och spelar bingo 
är ett exempel på en sådan 
aktivitet. Exempel på andra 
aktiviteter är sittgympa, olika 
teman, allsång, underhållning, 
frågesport, Wii-spel, minigolf, 
promenader, utflykter och fika.
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SOCIAL SAMVARO

Mellangård i Markaryd
Måndagar och onsdagar 13:30 - 16:00.

Solhäll i Strömsnäsbruk
Tisdagar och torsdagar klockan 13:30 - 

16:00.

Seniorcafé, Mellangård
Varje tosdag 9:00 - 14:00

EN HÄLSNING FRÅN...
Jag heter Helena Jakobsson och jobbar sen i våras som kultursamordnare i Markaryds kommun. Jag bor i 
Vittsjö sen några år tillbaka men kommer ursprungligen från Hässleholm. Jag har under många år jobbat 
som teaterlärare och kursansvarig på Musikteaterskolan i Bjärnum. De senaste åren har jag jobbat med 
teater, musikal och skapande på Markaryds Folkhögskola. Jag har också pysslat en del med vävning, 
sömnad, målning och keramik. För mig är olika former av kultur en väldigt värdefull och viktig del av 
tillvaron och det känns därför väldigt roligt att få utveckla och just den verksamheten.

Min ambition är att få kulturen i hela kommunen, även på de mindre orterna, att leva och frodas. Jag tycker 
också att det är viktigt att kunna erbjuda ett brett och varierat utbud som passar många olika målgrupper. 
Teater, klassiska konserter, föreläsningar, utställningar, dans, barnföreställningar, konsthantverk- allt är lika 
viktigt, och det ena utesluter inte det andra.

På fritiden tycker jag om att är att umgås med familj och vänner, och att gå på olika typer av föreställningar. 
Att resa, promenera, yoga, pyssla med syskonbarn, odla och äta god mat är också saker som förgyller min 
tillvaro. En plats som jag gärna återvänder till om och om igen är London. En stad som sjuder av kultur 
och massor av andra saker att upptäcka och att njuta av. Förmodligen blir det dit jag åker när pandemin har 
ebbat ut för att fylla på med ny kraft och inspiration. Jag längtar verkligen efter att få gå och se en riktigt bra 
musikal i West End, strosa runt på Camden Market och att få hänga en stund på British Library.

Eftersom julen är min absoluta favorithögtid så njuter jag i stora drag just nu. Av vintervädret, 
adventsstjärnorna och av alla julförberedelser. Jag hoppas att du gör detsamma!

Ha en fin jul och ta hand om dig!

Med vänliga hälsningar
Helena Jakobsson

SPORTLOVET 2022
Just nu skapar kultur- och fritid årets upplaga av Sportlovsprogrammet. 
Syftet med Sportlovsprogrammet är att möjliggöra en fantastisk ledighet för 
alla ungdomar i kommunen.

Vill er förening eller organisation vara med?
Kontakta Arne Lindman eller Krister Edvardsson 
senast torsdagen den 27 januari.

Arne Lindman tel 0433 – 721 03 arne.lindman@markaryd.se 
Krister Edvardsson tel 0433 – 720 53 krister.edvardsson@markaryd.se 

Föreningar &
organisationer

SE HIT!



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


