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Ökad trivsel på kommunjobb
Medarbetarundersökning visar på höjda betyg
Markaryds koM-
Mun Kommunanställ-
da i Markaryd trivs på 
jobbet. Detta enligt 
2018 års Medarbetar-
undersökning i Marka-
ryds kommun.

Medarbetarundersökning-
ens resultat bygger på den 
medarbetarenkät som ge-
nomfördes under hösten, 
förra året, för sjätte gång-
en av Markaryds kom-
mun. Detta med stort sett, 
skriver kommunen på sin 
hemsida, samma frågor 
som tidigare. Enkätunder-
sökningen har gjorts se-
dan 2007.

Om man ser till samtliga 
kommunala förvaltningar 
i Markaryd, så har betygen 
blivit högre inom 14 av 15 
delområden, visar resulta-
tet av undersökningen. 

De delområden med de 
bästa resultaten är ”In-
formation”, ”Erkänsla”, 
”Fysisk arbetsmiljö”, ”Le-
darskap”, ”Jämlikhet och 
mångfald” samt ”Helhets-
bedömning”.

Delområdena ”Arbets-
beskrivning/uppdrag” och 
”Arbetstillfredsställelse” 
får högst medelbetyg med 
9,0 respektive 8,8 på en 
tiogradig skala. 

Lägst medelbetyg får 
delområdena ”Arbetstakt” 
samt ”Information” med 
6,5 respektive 6,7. 

Höjt betyg
Kommunstyrelseförvalt-
ningen har, enligt Medbor-
garundersökningen, ökat 
sina betyg inom samtliga 

15 delområden. Förvalt-
ningen får på tio av områ-
dena ”det bästa resultatet 
hittills”. 

Bäst medelbetyg kom-
mer man upp till inom 
delområdet ”Arbetstill-
fredsställelse” (8,7). 

Delområdet ”Trygghet 

och trivsel” har ökat med 
betyget 1,8.

Ökar medelbetygen
Tekniska förvaltningen 
ökar inom 14 av 15 delom-
råden. Den högsta ökning-
en av medelbetyget finns 
inom delområdet ”Arbets-

tillfredsställelse”. Där ökar 
man med betyget 1,9.

Inom utbildnings- och 
kulturförvaltningen ökar 
medelbetyget, enligt un-
dersökningen, inom nio 
av 15 delområden. Inom tre 
delområden når man ”det 
bästa resultatet hittills”. 

Inom socialförvaltning-
en ökar medelbetyget, sä-
ger samma  undersökning, 
att man inom 14 av 15 del-
områden och inom fyra 
delområden uppnår det 
”hittills bästa resultatet”.

Svarsfrekvensen på årets 
medarbetarundersökning 

ligger på 67 procent, vilket 
betraktas av Markaryds 
kommun som en god till-
förlitlighet i de svar som 
kommit.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

kommunanställda i Markaryd trivs på jobbet, enligt undersökning. Foto: LeiF Lundström

Anni-Frids musik på teaterscenen
Markaryds koM-
Mun En föreställning 
som utgår från Anni-
Frid Lyngstads mu-
sik står på Markaryds 
riksteaterförenings 
program i vår. Men det 
blir också en dansfö-
reställning och lustiga 
och olustiga berättel-
ser om kärlek. 
Anna Bromee är skåde-
spelerska och sångerska. 
I den här föreställningen, 
som hon nu turnerar med 
för andra året, kombinerar 
hon de båda konstformer-
na. Och det är Anni-Frid 
Lyngstads musik som står 
i fokus. ”En frid(a) för sjä-
len” heter föreställningen, 
som regisserats av Gunilla 
Nyroos.

Föreställningen beskri-
ver Anni-Frids livsresa och 
det blir hög igenkännings-
faktor. Musiken är special-
arrangerad.

Anni-Frid bestämde sig 
för att satsa på sin musik-
dröm sedan hon sett Elvis-
filmen ”Jailhouse Rock” på 
bio hemma i Torshälla. Det 
var också där just den här 
föreställningen hade pre-
miär förra våren. 

Anna Bromee gör ned-
slag i  Anni-Frids hela kar-
riär, från dess hon som 
tonåring sjöng i dansor-
kestrar i Sörmland till 
att hon senare vann en 
talangtävling som gjorde 
att hon fick vara med i Hy-

lands Hörna i tv. Så små-
ningom hamnade hon  i 
Abba med världsturnéer 
som följd. Senare blev det 
soloalbum, där hon också 
debuterade som komposi-
tör och textförfattare. ”En 
frid(a) för själen” guidar 
oss genom hela karriären.

I dansföreställningen 
”Rythmania”, som ges den 
6 februari i Timsfors Fol-
kets hus, bjuder koreogra-
fen och dansaren Anna 
Öberg och riksspelman-
nen Anders Löfberg på en 
guidad tur in i folkdansen. 
Dansen och musiken dri-

ver på och utmanar varan-
dra hela tiden.

Vårens avslutande fö-
reställning i Markaryd är 
”Kärlekens outgrundliga 
vägar” med Maria Arna-
dottir. Den ges den 10:e 
april och handlar om lus-
tiga och sorgliga historier 
om kärleken. Maria Arna-
dotter bjuder på sanna be-
rättelser men också rena 
skrönor. Dom är hämtade 
från hela världen, till ex-
empel Mellanöstern, Is-
land, Ryssland och Sverige.

Sven-Inge Idofsson

anna Bromee gör musikteaterföreställningen ”En frid(a) 
för själen”, som utgår från Anni-Frid Lyngstads musik. Den 
kommer till Markaryds kulturhus den 14 mars. 
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TeaTer och dans
MArKAryDs riKstEAtErFörEnings progrAM i vår:

6 FEbruAri: Dansföreställningen ”Rhytmania” med Anna 
Öberg och Anders Löfberg i Timsfors Folkets hus
14/3: ”En frid(a) för själen” med Anna Bromee i Markaryds 
kulturhus
10 ApriL: ”Kärlekens outgrundliga vägar” med Maria Arnadottir 
i Gamla skolan, Markaryd

åtal för olovlig 
körning och 
narkotikabrott
Markaryd/Hässle-
HolM En man åtalas nu 
vid Växjö tingsrätt för 
grov olovlig körning och 
för ringa narkotikabrott. 
Den 22 december, i år, 
använde mannen amfeta-
min i Markaryd. Och den 
18 december körde han 
personbil i Ballingslöv, i 
Hässleholms kommun, 
utan att ha rätt till det.

I det första fallet rub-
riceras det som narko-
tikabrott, ringa brott. I 
det andra fallet, handlar 
det om olovlig körning, 
grovt brott. Detta då han 
tidigare har lagförts för 
olovlig körning. Mannen 
har erkänt brott och rätte-
gången kommer att hållas 
i Växjö tingsrätt. 


