
100 miljoner
Resultatet för Värnamo kommun 2016 blev plus 100 miljoner
kronor, att jämföra med resultatet 2015, som var 28 miljoner  
kronor. 2016 års resultat beror till exempel på starkt skatteunderlag, 
reavinster vid försäljning av fastigheter, skattehöjning och bra  
resultat för nämnderna. Ett bra ekonomiskt resultat innebär att  
kommunen kan investera utan att behöva låna lika mycket externt.

46
kronor

Utbildning: Grundskola, försko-
la, gymnasieskola, kulturskolan, 
vux med mera.

Vård och omsorg: Äldreomsorg, funktions-
hinderomsorg, hälso- och sjukvård, individ- 
och familjeomsorg med mera.

Samhälle och 
miljö: Gator, vä-
gar och parker, 
räddningstjänst, 
miljö- och stads-
byggnad med 
mera.

Kultur och fritid: 
Idrotts- och fri-
tidsanläggningar , 
fritidsverksamhet, 
bibliotek, övrig 
kulturverksamhet 
med mera.

Politik: Nämnds- 
och styrelse-
verksamhet, 
övrig politisk 
verksamhet, 
stöd till politiska 
partier, revision 
med mera.
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Så användes 
pengarna 2016
Förra året betalade Värnamoborna tillsammans  
1,5 miljarder kronor i kommunal skatt. Dessutom fick 
kommunen ungefär 300 miljoner i bidrag från staten. 
Inkomsterna var alltså tillsammans 1,8 miljarder kronor.

* Den kommunalekonomiska utjämningen är ett system som omfördelar pengar mellan kom-
munerna för att garantera likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett invånarnars inkomstnivå 
och strukturella förhållanden, såsom befolkningens sammansättning och kommunens geografiska 
förutsättningar. Alla kommuner ska ha samma förutsättningar att ge välfärd till invånarna.

Under 2016 användes 100 kronor i skatt så här:

21,52
Den som bor i Värnamo kommun  

betalar 21,52 kronor per hundralapp  
i skatt.  2016 var skatten 40 öre 

högre än 2015. Det innebar ökade 
intäkter på 28 miljoner kronor.

Övriga verk-
samheter: 
Arbetsmark-
nadsåtgärder, 
näringslivsfräm-
jande åtgärder 
med mera.

Hör av dig till kommunens växel 0370-37 70 00, så skickar vi årsredovisningen till dig. 
Du hittar den också som pdf-fil på www.varnamo.se/arsredovisning2016

Vill du läsa mer om kommunens verksamhet 2016?

  En liten del av barnomsorgen, äldreomsorgen och 
kulturskolan betalas av avgifter från de som använder 
tjänsterna (totalt cirka 400 miljoner kronor 2016).

  Kostnaderna på cirka 100 miljoner kronor för hante-
ring av vatten, avlopp och renhållning finansieras via 
avgifter. De betalas alltså inte via skatten, utan lite  
förenklat kan man säga att var och en betalar sin  
kostnad för vatten, avlopp och sophämtning.

  Av dessa användes 1,7 miljarder kronor för att  
producera kommunala tjänster. Det betyder alltså att 
resultatet för kommunen blev plus 100 miljoner kronor.

RESULTATRÄKNING 
Belopp i miljoner kronor Bokslut 2016  Budget 2016  Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter  537  430
Verksamhetens kostnader  -2 151   -2 008
Nettokostnader exkl avskrivningar -1 614 -1 661 -1 578
   
Avskrivningar  -88 -90 -83
Verksamhetens nettokostnader -1 702 -1 751 -1 661
   
Skatteintäkter  1 497 1 500 1 399
Generella statsbidrag och utjämning*  300 298 287
Finansiella intäkter  7 6 6
Finansiella kostnader  -2 -7 -2
Årets resultat 100 45 28
   
Balanskravsutredning   
Årets resultat enligt resultaträkningen 100  28
Reducering av realisationsvinster  -19   -5
Årets balanskravsresultat 81  23

BALANSRÄKNING
Belopp i miljoner kronor   Bokslut 2016 Bokslut 2015
Anläggningstillgångar  1 770 1 714
Bidrag till statlig infrastruktur  12 13
Omsättningstillgångar   538 345
Summa tillgångar  2 321 2 072
   
Eget kapital  1 413 1 311
Avsättningar  139 141
Långfristiga skulder  297 241
Kortfristiga skulder   471 379
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  2 321 2 072

Högstadiet i Bor var största investeringen

Invigning av nya förskolan Nyfiken i 
kvarteret Klöverängen i Värnamo

Under 2016 investerade Värnamo kommun totalt 213 miljoner kronor.
De tre största investeringarna var:
 Investering Budget Klart år
 2016 totalt 
Ombyggnad högstadieskolan i Bor 26 miljoner 39 miljoner 2017
Överföringsledning Bredaryd-Stomsjö 18 miljoner 83 miljoner 2019
Nya förskolan Nyfiken i Värnamo 14 miljoner 23 miljoner 2016

85
procent av kommunens
kostnader går till skola

och omsorg.


