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Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 
40 000 invånare 2035

Förra året betalade Värnamoborna tillsammans  
1,4 miljarder kronor i kommunal skatt. Dessutom fick kom-
munen 230 miljoner i kommunal utjämning och  
generella statsbidrag samt 56 miljoner i fastighets- 

avgift (tidigare statlig fastighetsskatt). På den här sidan 
berättar vi vad du som bor i Värnamo kommun fick för de 
totalt 1,7 miljarderna. Vill du läsa mer om Värnamo 
 kommuns verksamhet 2015?  

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/arsredovisning2015

Detta får du för skattepengarna

Kultur och fritid 3 procent 
Idrotts- och fritidsanläggningar (34 miljoner kr), 
fritidsverksamhet, bibliotek (13 miljoner kr), övrig 
kulturverksamhet med mera.

Övriga verksamheter 7 procent 
Arbetsmarknadsåtgärder, näringslivsfrämjande  
åtgärder med mera.

Utbildning 46 procent
Grundskola (390 miljoner kr), förskola (190 miljoner 
kr), gymnasieskola (135 miljoner kr), kulturskolan, vux 
med mera.

Vård och omsorg 37 procent
Äldreomsorg (323 miljoner kr), funktionshinderomsorg 
(149 miljoner kr), hälso- och sjukvård (58 miljoner kr),  
individ- och familjeomsorg (97 miljoner kr) med mera.

Samhälle och miljö 6 procent
Gator, vägar och parker (42 miljoner kr),  
räddningstjänst, miljö- och stadsbyggnad  
med mera.

Under 2015 använde Värnamo kommun 1,7 miljarder 
kronor för att driva de kommunala verksamheterna.  
Hur pengarna fördelades på olika områden, visar vi här. 
Allra mest går till skola och omsorg, 1,4 miljarder kronor.

Politik 1 procent 
Nämnds- och styrelseverksamhet, övrig politisk 
verksamhet, stöd till politiska partier, revision med 
mera.

Resultaträkning 
Belopp i kkr Bokslut 

2015
Budget 

2015
Bokslut 

2014
Verksamhetens intäkter 429 661 376 669
Verksamhetens kostnader -2 007 579 -1 928 416
Nettokostnad exkl avskrivningar -1 577 918 -1 593 243 -1 551 747

Avskrivningar -82 869 -92 300 -88 334
Verksamhetens nettokostnader -1 660 787 -1 685 543 -1 640 081

Skatteintäkter 1 398 787 1 405 192 1 348 116
Generella statsbidrag och utjämning 286 735 291 354 294 024
Finansiella intäkter 5 948 5 650 6 498
Finansiella kostnader -2 390 -8 330 -1 658
Årets resultat 28 292 8 323 6 899

Balanskravsutredning
Årets resultat enligt resultaträkningen 28 292 6 899
Reducering av samtliga realisationsvin-
ster

-5 000 -2 363

Årets balanskravsresultat 23 292 4 536

       Balansräkning
Belopp i kkr Bokslut 2015 Bokslut 2014
Anläggningstillgångar 1 714 519 1 599 465
Bidrag till statlig infrastruktur 12 714 13 272
Omsättningstillgångar 344 861          286 730
SUMMA TILLGÅNGAR 2 072 094 1 899 467

Eget kapital 1 310 832 1 278 025
Avsättningar 141 333 146 529
Långfristiga skulder 240 862 134 786
Kortfristiga skulder 379 067 340 127
SUMMA EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

2 072 094 1 899 467

Biblioteken: 379kr Räddningstjänsten: 997 kr Campus: 434 kr

Fritidsanläggningar: 1004 kr Parker: 244 kr Äldreomsorg: 9655 kr

1,4 miljarder i skatt
Under 2015 hade Värnamo kommun intäkter 
på ungefär 2,1 miljarder kronor. Av det är det 
allra mesta, nästan 1,4 miljarder kronor, skatt, 
som invånarna i Värnamo betalar in. Värnamo 
kommun hade under 2015 länets lägsta skatte-
sats, 21,12 procent. Andra intäkter är kommu-
nalekonomisk utjämning, generella statsbidrag, 
fastighetsavgift och avgifter.

En del av kommunens verksamhet finansieras 
via avgifter, till exempel vatten och avlopp samt 
renhållning. De betalas alltså inte via skatten, 
utan lite förenklat kan man säga att var och 
en betalar sin kostnad för vatten, avlopp och 
sophämtning.

Fakta

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

Resultat 2015: plus 28 miljoner
Resultatet för Värnamo kommun 2015 blev plus 
28 miljoner kronor, att jämföra med resultatet 
för 2014, som var plus 7 miljoner kronor.

Så mycket är din andel värd 
Biblioteksverksamheten använde under förra 
året 12,7 miljoner kronor, det betyder att varje 
Värnamobos del av bibliotekets verksamhet var 
värd 379 kronor. Här är ytterligare några exem-
pel på vad några utvalda verksamheter var värda 
per invånare.

Räddningstjänsten: 997 kronor
Campus: 434 kronor
Fritidsanläggningarna: 1 004 kronor
Parker: 244 kronor
Äldreomsorgen: 9 655 kronor
Grundskolan och förskolan: 17 340 kronor
Gator och vägar: 1 022 kronor
Funktionshinderomsorg: 4 459 kronor
Gymnasie- och vuxenutbildning: 4 599 kronor
Individ- och familjeomsorg: 2 908 kronor 

Pålslund var största investeringen
Under 2015 investerade Värnamo kommun totalt 
drygt 195 miljoner kronor. Största investeringen 
var det nya reningsverket Pålslund, ett av  
Europas modernaste reningsverk, som invigdes  
i september. 

Det här är 2015 års största investeringar:
Reningsverk Stomsjö Pålslund inklusive ledningar  
53 miljoner kronor (under 2014 investerades 150 
miljoner kronor i reningsverket).
Ombyggnad Bors högstadium 12, 8 miljoner.
Ombyggnad förrådet Nydalavägen 9,9 miljoner.
Klöverängen, ny förskola 9,6 miljoner.

Så mycket var din andel värd 2015


