
På gång 2017
20 maj: Värnamo Skatepark invigs

Vi utvecklas tillsammans

Några viktiga händelser 2016

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?

Värnamo vill växa - och 
utvecklas på rätt sätt

2 447
invånare

+ 32

3 657
invånare

+ 18

2 930
invånare

+ 70

2 872
invånare

+ 20

583
invånare

- 1

21 417
invånare

+ 294

1 678 personer flyttade in

1 251 personer flyttade ut

Invånare 31 decem
ber 2016

I en mänsklig tillväxtkommun utvecklas vi tillsammans: företag, föreningar,  
individer och kommunen. Du kan påverka utvecklingen på flera sätt, till exempel 
genom att lämna förslag eller synpunkter till kommunen.
  Under 2016 startade vi landsbygdsdialog. Under fyra år samtalar vi med invånare 
på 16 orter om hur vi tillsammans kan göra deras hemort ännu bättre.
  I Bor får invånarna bestämma hur 2,5 miljoner kronor ska användas för att  
förbättra utemiljön kring den nyrenoverade högstadieskolan.

Landsbygdsdialog i Gällaryd.

Så här kan 
du jämföra
Vi arbetar hela tiden med att 
förbättra de kommunala verk-
samheterna. För att veta om 
vi lyckas, mäter vi resultaten. 
  Undersökningarna visar hur 
Värnamos resultat utvecklats 
över tid. Du kan också jämföra 
hur Värnamos resultat står 
sig jämfört med andra kom-
muner, till exempel vad gäller 
kvalitet i skola, äldreomsorg 
och miljöarbete.
  På vår webbplats hittar du 
en del av de undersökningar 
och jämförelser Värnamo 
deltar i. 
  Du hittar dem på  
www.varnamo.se/jämföra

Invånare 31 december
2016 33 906 (+ 433)
2015 33 473
2014 33 334
2013 33 155
2012 33 012

Besked: Värnamo blir stations-
ort utmed nya höghastighets-
järnvägen.

Premiäråkning
i skejtparken.

Värnamo utsedd  
till Årets kommun.

Invigning av nya  
Lindgården i Rydaholm.

Kocken i Horda skola 
är en av drygt 2 700 
anställda i Värnamo 
kommun. Det finns 
mer än 200 olika yrken 
att välja mellan för 
den som vill jobba i 
kommunen.

I Värnamo kommun växer 
befolkningen procentu-
ellt sett lika mycket som i 
tätorten.

Vi har en vision: Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen,  
40 000 invånare 2035. 

Hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och trygghet är ledord för visionen.  
I en mänsklig tillväxtkommun är varje människa en tillgång. Utvecklingen 
präglas av långsiktighet, delaktighet, tolerans och integration. I en mänsklig 
tillväxtkommun finns möjlighet att växa som människa, möjlighet till  
utbildning och föreningsliv, boende och arbete.

Fler medborgare och fler verksamheter välkomnas. En mänsklig kommun 
möter medborgaren med trygg omsorg och stöd. Här växer och utvecklas 
stad och land tillsamman. Det är att växa på rätt sätt. 

15-24 september: Gummifabriken invigs

September: Värnamo får världens första  
helt klimatsmarta stadsbusstrafik

Våren och sommaren: internationella tennistäv-
lingar för juniorer, Mountainbike-SM, Vidöstern-

simmet, nationella ridtävlingar i Sörsjö.

2 700 
anställda


