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Innehållsförteckning
I samband med delårsbokslutet görs även en bedömning av helårsre-
sultatet. För 2019 prognostiseras ett resultat på -5,7 miljoner kronor 
vilket är 17,2 miljoner kronor sämre än den gällande budgeten. För 
driftverksamheten är underskottet 31,5 miljoner kronor. Underskot-
tet uppvägs något av att kostnader och intäkter knutna till finansie-
ring beräknas ge ett överskott mot budget på 14,3 miljoner kronor. 
Sätts budgetavvikelsen i relation till budgetomslutningen så uppgår 
avvikelsen till 1,6 procent. 
 De tre största nämnderna (medborgar-, barn- och utbildnings- 
samt omsorgsnämnd) redovisar tillsammans ett underskott på  
36,9 miljoner kronor. Parallellt med arbetet att minska underskottet i 
innevarande års budget så pågår arbetet med effektiviseringar i 2020 
års budget.
 2018 hade Värnamo kommun en befolkningsökning på 222 
personer och totalt landade invånarantalet på 34 428 invånare vid 
årsskiftet 2018/2019. Ökningstakten ser inte ut att bli lika stor för 
2019. Vid augusti månads utgång uppgår befolkningsökningen till 
115 personer och totalt ett invånarantal på 34 543.
 2018 års investeringar uppgick till 267,7 miljoner kronor. Progno-
sen för 2019 års investeringar hamnar på 316,3 miljoner kronor. 
 Ett flertal investeringsprojekt har startats under året och flera 
fullföljs, exempelvis:
• Byggnation av ny förskola i Rydaholm och ny förskola  

i Mosslelund färdigställs 2020.
• Byggnation av servicebyggnad vid Norregårds fotbollsplan, 

färdigställs våren 2020
• Exposkolan årskurs 4-6, klart och inflyttat.
• Ombyggnad av kök och omsorgslokaler på Östboskolan, klart.
• Överföringsledning Pålslund-Bredaryd kommer färdigställas 

under 2019.
• Bostadsexploatering vid kvarteret Draken/Ödlan, klart förutom 

grönytor.
• Industriområde Vita rör, klart.

För att nå upp till prognostiserad investeringsvolym på 316,3 miljoner 
kronor krävs investeringar på 164,3 miljoner kronor under årets sista 
4 månader. Utöver prognos finns ytterligare 224,0 miljoner kronor i 
budgeterade investeringar för 2019.

Nämndernas delårsrapporter visar hur mycket som händer i  
Värnamo kommuns verksamhet under årets första åtta månader. 
Några exempel är:
• Efter ett antal år av förberedelser infördes nytt ekonomisystem 

och ny kodplan 1 januari 2019. 
• Myndigheten för yrkeshögskolan gav ett fortsatt förtroende att 

bedriva utbildning för fastighetsingenjör, nytt beviljande för 
Verktygsteknik och Webbutvecklare .NET på distans. 

• Till höstterminens start 2019 öppnades Exposkolan, en mel-
lanstadieskola för elever i årskurs 4-6. Rörstorpsskolan blev 
därmed en lågstadieskola med elever i årskurs F-3. 

• I mars var det premiär för öppet med självservice och värdar 
på stadsbiblioteket på vardagsmorgnar och kvällar. Detta möj-
liggör att hålla bibliotekslokalerna mer öppna med befintliga 
personalresurser och samtidigt tillgängliggöra bibliotekariernas 
kompetens på tider när den behövs som bäst.

• På omsorgsförvaltningen har en upphandlad konsult genomfört 
en genomlysning av biståndsenheten och en verksamhetsupp-
följning ur ett brukarperspektiv, kostnad per brukare (KPB). 

• Under våren beslutade fullmäktige om en ny stadsbyggnads-
vision för Värnamo stad och antog en ny översiktsplan för kom-
munen. Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Värnamo tätort, plan för trafik och plan för grönstruktur fortgår.

• Det nya köket vid Exposkolan har färdigställts under första 
halvåret och tagits i drift den 19 augusti 2019. Upphandling av 
tre lokala köttproducenter har genomförts. 

• Aktivitetsområde i Bor samt ett antal mindre frilufts- och fri-
tidsprojekt i kransorterna utförda under året. 

• Omorganisationen från HVB-boende till stödboende, som 
påbörjades under 2018, har fortsatt under våren. Stödboendet 
öppnade den 1 juni och sju av de boende avser hemmaplans-
lösningar, vilket innebär att förvaltningen kunnat undvika eller 
förkorta extern placering för dessa.

Kommunledningen har ordet

Hans-Göran Johansson,
Kommunstyrelsens ordförande

Ulf Svensson,
Kommundirektör

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsperioden  
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Värnamos nyaste grundskola är en 4-6-skola med cirka 250 elever fördelat över 12 klasser.
Prästgårdens kryddträdgård i Apladalen. Gården är numera 

ett museum med bland annat en samling av bonadsmåleri.



Inledning

Ekonomisk sammanfattning 

Delårsresultat
Resultatet för perioden januari till augusti 2019 visar ett överskott 
på 57,3 miljoner kronor. Detta är ett resultat som är ca 87 mil-
joner kronor bättre än föregående års resultat per den sista juni 
(tidpunkt för delårsbokslut 2018). Då tidpunkten för delårsbok-
slutet är förändrat så är det svårt att direkt jämföra de olika årens 
resultat. Det finns ett budgeterat helårsresultat för 2019 på 11,5 
miljoner kronor.

Prognosresultat för helår 2019
Resultatet för helåret 2019 uppgår enligt prognosen till – 5,7 miljo-
ner kronor, vilket är cirka 17 miljoner kronor sämre än budgeterat. 
 Nämnderna prognostiserar sammanlagt ett underskott med 31,5 
miljoner kronor. De största underskotten visar medborgarnämn-
den med 24,4 miljoner kronor, omsorgsnämnden med 8,0 miljoner 
kronor och barn- och utbildningsnämnden med 4,5 miljoner kro-
nor. Tekniska utskottet prognostiserar ett överskott på 3,2 miljoner 
kronor. vilket är målet för att finansiera det tidigare underskottet 
inom VA-verksamheten. Övriga nämnder prognostiserar mindre 
över- eller underskott till årets slut.
 Att de största nämnderna visar på underskott i denna omfatt-
ning är allvarligt. 
 Finansiering/övrig verksamhet förväntar sig ett överskott med 
14,3 miljoner kronor, vilket främst kan förklaras av ej utfördelade 
anslag (bland annat medel till strategiska åtgärder), försäljning av 
fastigheter och ett överskott avseende skatteintäkter och utjäm-
ning. Underskott finns för pensionskostnader och avskrivningar. 
 Avstämning mot lagens krav om balans i ekonomin, där vissa 
reavinster undantas, visar en prognos med ett helårsresultat på 
-6,6 miljoner kronor. 

HR -redovisning
Per 2019-08-31 har Värnamo kommun 2 653 tillsvidareanställda 
årsarbetare, att jämföra med 2 598 per 2018-12-31. Det innebär  
en ökning med 55 årsarbetare. Ökning av tillsvidareanställda  
sker främst inom barn- och utbildningsförvaltningen  
och omsorgsförvaltningen.
 Den totala sjukfrånvaron har 2019 minskat med 0,1 procenten-
heter till 7,0 procent jämfört med 2018. Sjukfrånvaron för kvinnor 
uppgår till 7,7 procent och för män till 4,2 procent Andelen 
sjukfrånvaro längre än 60 dagar har ökat med 1,03 procentenheter 
till 55,05 procent.

Pensioner
Under årets första åtta månader har pensionskostnaderna varit 
7,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Prognosen till årets slut 
pekar mot en nettokostnad som är 8,4 miljoner kronor högre än 
budget på sammanlagt 29,7 miljoner kronor. 
 Pensionskostnadsberäkningarna görs av en anlitad administra-
tör och förändringar i beräkningarna är ibland omfattande.

Allmän kommunalskatt
Årets intäkter för allmän kommunalskatt och kommunalekono-
misk utjämning (inklusive fastighetsavgift) har budgeterats till 
1 977,2 miljoner kronor. Prognosen för 2018 (hela taxeringen är 
inte klar ännu) är förändrad till det bättre (+1,5 miljoner kronor). 
Prognosen för 2019 pekar dock mot 1,4 miljoner kronor sämre än 
budget enligt prognos från SKL upprättad i augusti. 
 Sammanlagt beräknas allmän kommunalskatt, utjämning och 
fastighetsavgifter till årets slut innebära ett överskott med 1,7 
miljoner kronor i förhållande till budget.

Nettoinvesteringar
Periodens nettoinvesteringar uppgår till 197 miljoner kronor, vil-
ket är nästan 70 miljoner kronor högre än motsvarande tid 2018. 
Tekniska utskottet står för största andelen av investeringarna  
(173 miljoner kronor). 
 I den avgiftsfinansierade verksamheten (vatten och avlopp) 
uppgår investeringarna hittills i år till 38,5 miljoner kronor.
 De största investeringar hittills avser tillagningskök Östbo-
skolan (22,8 miljoner kronor), Östboskolan ombyggnad (18,1 
miljoner kronor), ny skola Exposkolan (14,3 miljoner kronor) 
överföringsledning Bredaryd-Stomsjö (8,8 miljoner kronor), 
 Prognosen för helåret avseende nettoinvesteringar uppgår till 
361 miljoner kronor, vilket är 224 miljoner kronor lägre än de 
totala budgetanslagen. Utöver årsbudget finns i anslagen också en 
omfattande ombudgetering (tilläggsbudget) av investeringar från 
tidigare år som inte genomförts på grund av förseningar. 
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Avstämning av Värnamo kommuns övergripande mål

Den politiska styrningen av verksamheterna sker genom mål- och resultatstyrning. Resultaten följs upp genom analys av måluppfyllelse 
och indikatorer som ska spegla utveckling och kvalitet i tjänster och verksamhet. Här redovisas delårsprognos för de kommunövergri-
pande målen, som bygger på återrapporteringen som skapats i nämnder och förvaltningar. Ekonomisk prognos och resultat redovisas 
under rubriken Finansiella mål.

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Nämndernas och bolagens 
kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, 
ska visa god måluppfyllelse inom 
ekonomiskt given budgetram.

Kvalitetsuppföljning visar 
verksamhetens nytta för medborgaren. 
Kommunen får ett underlag för 
verksamhetsutveckling, att kommunen 
följer och säkrar verksamhetens kvalitet.
Det ger goda underlag till ledning 
och nämnder för beslut om resurser 
och insatser, som bildar förutsättning 
för ett systematiskt kvalitets- och 
förbättringsarbete. 

Nämndernas prognos av måluppfyllelse av respektive 
kvalitetsmål visar en fortsatt hög kvalitet inom kommunens 
olika grunduppdrag. Den ökade efterfrågan på service och 
tjänster skärper behovet av att effektivisera användandet 
av driftsbudget, samtidigt som uppdraget är att utveckla 
verksamheterna inom den budget som fullmäktige 
beslutat. Verksamheterna behöver anpassas till en ökande 
befolkning i yngre och äldre åldrar, med resurser som ökar 
betydligt långsammare.
 Forum för dialog och analys av resultat och genomförda 
aktiviteters effekt har stärkts. Det kan stärkas ytterligare, 
liksom samverkan internt, mellan nämnder, bolag, 
mellankommunal och extern samverkan. Styrning med 
incitament för att se till helhet, gemensamma lösningar och 
systemsyn krävs inom mål-, kvalitets- och ekonomistyrning.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Värnamo kommun kommunicerar 
och för dialog om mål och resultat 
med sina medborgare.

Kommunen vill kommunicera och ge 
återkoppling avseende vision, mål, 
resultat och kvalitet.
 Värnamo kommuns medborgare 
ska påverka och vara delaktiga i 
kommunens utveckling.
 En bredd av kanaler ska användas 
för att nå olika målgrupper.

Vägar att lämna förslag, synpunkter och olika dialogforum 
har fortsatt utvecklas. Bland annat medborgarförslag, 
medborgarbudget och landsbygdsdialog som genomförts. 
Återkoppling kring kommunens resultat bidrar till 
delaktighet och utveckling i hela kommunen. 
 Kommunens webb, kontaktcenter på nätet, tillsammans 
med fysiskt kontaktcenter, stärker information och 
service till invånarna. Kontaktcenter utgör en viktig 
informationskälla till förbättringsarbeten för tydlighet, 
klarspråk på webb, i utskick och organisationens 
kommunikation i övriga kanaler, och hur bemötande och 
tillgänglighet uppfattas.

Verksamhetsuppföljning av 
mål, resultat, kvalitet, personal 
och ekonomi rapporteras 
sammanhållet. Medarbetarna får 
återkoppling och är delaktiga i 
arbetet.

Medarbetarna ska vara delaktiga i 
dialogen om uppdrag och resultat och 
utveckla verksamheten.
 Nämnderna ska beskriva och 
analysera måluppfyllelse, avvikelser, 
jämförelser av resultat över tid och 
med andra. Dialog och medarbetarnas 
delaktighet i det arbetet säkrar det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Delaktighet i verksamheten utvecklas genom transparens, 
dialog och delaktighet.
 Mål- och resultatstyrningen ska påverka beteenden, så 
att det sker en faktisk förflyttning och utveckling. Arbetet 
har fokuserat på intern samverkan, lednings- och chefsstöd, 
värdegrundsarbete, och ett utvecklat medarbetarskap 
och ledarskap. Stöd i analys och uppföljning har olika 
förutsättningar, då förvaltningarnas storlek och därmed 
tillgång till olika stödfunktioner varierar.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Värnamo kommun samverkar 
aktivt med externa aktörer för att 
främja och underlätta rekrytering 
för alla arbetsgivare i kommunen. 
Människors erfarenheter och 
kompetens tas tillvara.

Genom samverkan kan Värnamo 
kommun och andra arbetsgivare 
rekrytera och behålla medarbetare. 
 Medborgare, vars erfarenheter och 
kompetens tas till vara och utvecklas, 
trivs och stannar.
 Campus Värnamo bedriver en aktiv 
samverkan med företagen i regionen.

Arbetsförmedlingens länsrapport juni 2019 visar 
ökande obalans mellan arbetsgivares efterfrågan och 
arbetskraftsutbudets kompetens. Den arbetskraftsresurs 
som inte nyttjas finns till stor del bland utrikes födda, och 
personer som saknar gymnasial utbildning. Skillnaden 
mellan olika gruppers arbetsmarknadsanknytning har ökat. 
Andelen (20-64 år) med högst förgymnasial utbildning 
minskar, andelen med eftergymnasial utbildning ökar 
(2014-2018).
 Antal invånare i Värnamo kommun 16-64 år har ökat 
totalt sett över perioden 2014-2018 med 402 personer. 
Inrikes födda (16-64 år) har samma period minskat med 
383 personer, utrikes födda (16-64 år) har ökat med 785 
personer (2014-2018)
 Campus projekt Partnerskap för ökad konkurrenskraft har 
fått ett positivt mottagande. Finnvedens gymnasium (FiGy) 
och vuxenutbildningen utbud, samt informerade studie- 
och yrkesval i förhållande till arbetsmarknadens efterfrågan 
blir allt viktigare.

 

Som en attraktiv arbetsgivare 
utvecklar och behåller kommunen 
sina medarbetare. Värnamo 
kommun upplevs som en attraktiv 
arbetsplats.

Värnamo kommun ska vara en 
attraktiv arbetsplats. Genom arbete 
med medarbetarskap och ledarskap 
profilerar Värnamo kommun sig som 
arbetsgivare. Trygga chefer som 
utövar ett motiverande ledarskap ökar 
förmågan att rekrytera och behålla 
kompetens. 
 Ledningsorganisation och 
förvaltningarnas ledningsgrupper 
ska genom sin ledning och styrning 
praktisera ett motiverande ledarskap 
med helhetssyn.

Kommunen har arbetat vidare med Heltidsresan, att erbjuda 
högre tjänstgöringsgrader, samt åtgärdsplan utifrån policyn 
”Värnamo kommun som arbetsgivare”. Medarbetarnas 
sjukfrånvaro utvecklas negativt. Analysarbete kring orsaker 
och åtgärder pågår. 
 Välfärdsutmaningarna leder till behov av förändrat 
arbetssätt och att verksamheten får anpassa krav efter 
rådande kompetensbristsituation inom bristyrken (till 
exempel sänkt krav på utbildning).
 Medarbetares vidareutbildning och digitala kompetens 
är strategiskt viktiga områden. Digitalisering och 
automatisering riskerar annars förstärka obalansen mellan 
efterfrågad och faktisk kompetens. 

 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Kommunens medborgare, företag, 
föreningar och besökare har stora 
möjligheter att leva och bedriva 
verksamhet klimatsmart.

Klimatet är vår viktigaste 
framtidsfråga, där allas insats behövs 
och är viktig. Kommunen ska skapa 
goda förutsättningar att göra val som 
minskar vår klimatpåverkan.

Uppföljningen av Plan för Värnamo kommun visar att en hel 
del görs. Organisation och process för genomförande är en 
kritisk länk.
 Kommunen har genom kommunalförbundet SÅM 
påbörjat fastighetsnära insamling av avfall i fraktioner.

Värnamo kommun minskar sin 
klimatpåverkan inom områdena 
resande och energianvändning.

Medarbetare ska ha möjligheter och 
kunskap för att i yrkesutövningen 
göra val som leder till minskad 
klimatpåverkan.

Den webbaserade miljöutbildningen är klar och har 
marknadsförts genom bland annat ”Miljövinsten”. Analys 
av resmönster vid tjänsteresor har påbörjats. Resurs-
utnyttjandet kan optimeras. 
 Utbyte av fordon enligt fordonsplan och genom 
projektet ”Värnamo laddar upp” leder till ökad tillgång till 
fossiloberoende fordon i bilpool och i verksamheterna samt 
fler laddstationer till elfordon i verksamheterna. 

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

Förvaltningsberättelse - MålavstämningFörvaltningsberättelse - Målavstämning

71%
Fem av sju mål har uppnåtts i hög grad.
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Utvärdering kommunens finansiella mål

FINANSIELLA MÅL - enligt god ekonomisk hushållning
  Årets resultat, med undantag för de poster som vid ba-

lansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av 
del av pensionsförpliktelse intjänad tom 1997, ska för perioden 
i genomsnitt inte understiga 2,5 procent av summan av allmän 
kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift.

Därför har kommunen detta mål:
Kommunallagen kräver en budget i balans, det vill säga att 
intäkterna ska överstiga kostnaderna. För en kommun som 
expanderar och behöver återinvestera när det finns behov är 
denna resultatnivå inte tillräcklig. För att kommunen ska kunna 
finansiera investeringarna med egna medel och undvika alltför 
omfattande lån behöver driftverksamheten visa överskott.

Prognosen för årets resultat 2019, med avräkning för realisations-
vinster (0,9 miljoner kronor), uppgår i helårsprognosen till -6,6 
miljoner kronor. Summan av allmän kommunalskatt, kommunal-
ekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift beräknas 
för hela året uppgå till 1 978,9 miljoner kronor. Det justerade 
resultatet 2019 blir därmed -0,3 procent av dessa intäkter. 
 Årets resultat för åren 2017-2022 (bokslut 2017-2018, prognos 
2019 och budget 2020-2022), med avräkning för realisationsvin-
ster, uppgår enligt prognosen till +208,3 miljoner kronor. Summan 
av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och 
kommunal fastighetsavgift för samma tid prognostiseras till  
12 106,3 miljoner kronor. Resultatet blir då +1,7 procent av intäk-
terna och målet kommer, om prognosen slår in, inte att uppfyllas. 

   Investeringar, (exklusive affärsverksamhet och 75 procent 
av budget för exploatering) ska för perioden i sin helhet inte 
överstiga summan av driftresultat med tillägg av genomförda 
avskrivning samt, under perioden 2018-2020, ett tillägg med  
500 000 kronor per person i ökad antal invånare i kommunen. 

Därför har kommunen detta mål:
I syfte att inte belasta framtidens invånare i kommunen med 
lån är målsättningen att begränsa investeringarna till en nivå 
som innebär att det inte behövs några omfattande nya lån för att 
finansiera investeringar i den skattefinansierade verksamheten.

Prognosen för årets investeringar (exklusive affärsverksamhet) upp-
går till 284,7 miljoner kronor. Prognos för årets resultat  
(exklusive pensionsinlösen och realisationsvinster), årets avskriv-
ningar och tillägg för befolkningsökningen prognostiseras till 
sammanlagt 232,9 miljoner kronor. Årets investeringar blir om prog-
nosen slår in därmed 51,8 miljoner kronor högre än detta utrymme. 

För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt (2015-2022) 
överstiger investeringarna resultat och avskrivningar med 330,1 
miljoner kronor. Målet blir därmed inte uppfyllt, framförallt beroen-
de på den stora investeringsvolym som planeras för åren 2019-2022.

Indikatorer: Bedömning Trend

Årets resultat (sex års snitt) 

Självfinansiering investeringar (åtta år) 
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Den 14 maj firades fritidshemmens dag runt om i kommunen.
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Nämnderna måste bedriva verksamheten inom den tilldelade bud-
getramen. Någon rätt att använda ytterligare medel än dessa har inte 
nämnderna utan ett godkännande från kommunfullmäktige.
Även om utbud, kvalitet och omfattning av verksamheten påver-
kas måste en anpassning ske till det ekonomiska utrymmet. Något 
annat uppdrag har inte kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen 
och nämnderna.
 För att begränsa de berörda nämndernas underskott till årets 
slut måste aktiva och omfattande åtgärder beslutas av berörda 
nämnder och omgående genomföras. Nämnderna har påbörjat 
ett sådant effektiviseringsarbete både i det korta och det längre 
perspektivet. 

Investeringar
Kommunens investeringar uppgår under de åtta första månader-
na 2019 till 197 miljoner kronor. Det är nästan 70 miljoner mer 
än vid motsvarande tid 2018. De största investeringarna avser 
ombyggnad av Östboskolan till dels nytt tillagningskök och dels 
ny skola - Exposkolan. Dessutom ombyggnad av matsal vid 
Gröndalsskolan och överföringsledningar för vatten och avlopp 
mellan Bredaryd och Värnamo.
 Prognostiserade nettoinvesteringar för helåret uppgår till 
361 miljoner kronor. Anslagna medel till investeringar är hela 
585 miljoner kronor; vilket innebär att trots stora investeringar 
under året kommer en stor del inte att genomföras detta år. Om 
den prognostiserade investeringsvolymen ska stämma måste 
investeringarna uppgå till över 40 miljoner kronor i snitt per 
månad under oktober-december. Vid september månads utgång är 
nettoinvesteringarna 223 miljoner kronor.

Befolkningsutveckling
Efter en mellanperiod på två år (2008-2009), då kommunens 
invånarantal sjönk, har under åren 2010-2019 befolkningsantalet 
åter ökat, under detta års första åtta månader med 115 (34 543) 
personer. Kommunens vision är att nå 40 000 invånare år 2035. 

Balanskravet utifrån helårsprognos
Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga 
kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balan-
skravet ska återställas inom de närmaste tre åren. Kommunen har 
inte några underskott från tidigare år som ska återställas.
 Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar 
ska inte ingå i avstämning mot balanskravet i kommunallagen. 
Däremot ska vinster vid försäljning av omsättningstillgångar 
(exploateringsfastigheter) ingå. Årets prognostiserade resultat på 
-5,7 miljoner kronor blir, efter justering för realisationsvinsterna 
med 0,9 miljoner kronor, sammanlagt -6,6 miljoner kronor. Det 
innebär att kommunen under 2019, om bokslutet blir enligt nuva-

rande prognos, inte kommer att uppfylla lagens krav om balans i 
ekonomin. 

Avstämning god ekonomisk hushållning utifrån prognos
Avstämning av de övergripande verksamhetsmålen och de finan-
siella målen sker i särskilt avsnitt i denna delårsrapport. Avstäm-
ningen av nämndernas verksamhetsmål för 2019 sker i respektive 
nämnds verksamhetsberättelse.

Framtidsperspektiv
Den demografiska utvecklingen i landet ställer stora krav på den 
kommunala verksamheten i framtiden. Fler äldre och fler unga 
samtidigt som utvecklingen av befolkningen i arbetsför ålder ser 
ut att öka betydligt mer blygsamt. 
 

Avser nationella beräkningar      Källa: SKL

Det innebär i praktiken att färre personer ska försörja fler. Det 
innebär också att konkurrensen om arbetskraften ökar och risken 
att rekryteringssvårigheter uppstår är tydlig.
 För att möta detta och kunna behålla en verksamhet med ett 
brett utbud och med en god kvalitet måste kommunen vara en 
attraktiv arbetsgivare och effektiviseringar genomföras samtidigt 
som fler människor behöver arbeta mer och under ett längre 
arbetsliv. Ett väl fungerande och framgångsrikt integrationsarbete 
är också en viktig förutsättning.
 Digitaliseringen är ett hjälpmedel för att bedriva en mer kost-
nadseffektiv verksamhet. Värnamo kommun satsar mycket på 
digitalisering och ökad kunskap i hur ny teknik kan användas. 
 Trots ekonomiska problem under innevarande år och framtida 
utmaningar kan och kommer Värnamo kommun fortsätta att be-
driva en verksamhet med ett brett utbud och med en god kvalitet.
 Det finns en vilja och handlingskraft att lösa problem, hitta 
alternativa och smarta lösningar som är kostnadseffektiva.
 Uppdraget är inte enkelt men innehåller också stora möjligheter 
att även i framtiden bygga välfärd för invånare och besökare i 
Värnamo kommun. 

Historiskt perspektiv
Värnamo kommun har sedan lång tid tillbaka en god och välskött 
ekonomi. Skattesatsen (21,52%) är och har länge varit bland den 
lägsta av länets kommuner. Under 2019 är det endast en av de 
övriga 12 kommuner i länet som har en lägre skattesats.
 Trots detta har kommunen kunnat teckna försäkring för 162 
miljoner av den intjänade pensionsrätten för anställda avseende 
tiden före 1998. Det innebär att kommunen i nuläget har en för-
hållandevis mindre pensionsskuld än de flesta andra kommuner. 
Effekten blir att nuvarande och framtida utbetalningar av pensio-
ner blir lägre än de annars blivit. 
 Anläggningstillgångarna uppgår till 2,1 miljarder kronor. Av 
dessa är 0,7 miljarder kronor investeringar som gjorts i vatten- 
och avloppsverksamheten. Den största investeringen är ett nytt 
avloppsreningsverk som blev klart under 2015. Kommunen har 
kunnat genomföra alla dessa investeringar och begränsa lånen till 
400 miljoner kronor.
 Kommunens soliditet uppgår till 60,8 procent. Om hela pen-
sionsskulden inräknas är soliditeten 38,1 procent.

 På uppdrag av kommunerna i länet upprättar Kommunforskning 
i Väst (KFI) varje år en finansiell profil för länets kommuner. 
Denna visar att Värnamo kommun har en finansiell ställning som 
den 31 december 2018 är bland de starkaste av länets kommuner. 

Utvärdering av ekonomisk ställning

5= högst värde av länets 13 kommuner
1= lägst värde av länets 13 kommuner
Källa: KFI

Värnamo kommuns bokslut för åren 2016 och 2017 visar 
förhållandevis stora överskott (+100 miljoner kronor respektive 
+72 miljoner kronor). Detta berodde mycket på god utveckling 
av skatteunderlaget i riket (högkonjunktur) men också mycket 
beroende på att nämnderna har bedrivit verksamheten inom givna 
budgetramar. Därefter har ekonomin blivit mer ansträngd, mest 
till följd av att flera av nämnderna har svårt att genomföra sina 

uppdrag inom givna budgetramar. År 2018 hade kommunen ett 
överskott på 15 miljoner kronor men nämnderna fick ett underskott 
i förhållande till sina budgetramar med hela 25,7 miljoner kronor.

Läget 2019
Den budget för 2019 som antogs av kommunfullmäktige i novem-
ber 2018 innehöll ett budgeterat resultat på +11,5 miljoner kronor. 
Det är endast 0,6 procent av skatteintäkterna, generella statsbi-
drag, utjämning och fastighetsavgift. För att upprätthålla god 
ekonomisk hushållning enligt praxis har 2 procent ansetts som ett 
rimligt mål. I en expansiv kommun med befolkningsökning och 
därmed behov av omfattande investeringar bör det ekonomiska 
målet vara högre. Det ekonomiska målet som fastställts av kom-
munfullmäktige i Värnamo kommun är +2,5 procent i genomsnitt 
mätt över sex år (2017-2022).
 Kommunen redovisar efter årets åtta första månader 2019 ett 
resultat på +57,3 miljoner kronor. Tidigare år har delårsbokslutet 
upprättats per 30 juni varför något jämförande resultat för 2018 
inte finns denna gång. Konstateras kan dock att delårsresultatet 
påverkas av den nyligen avslutade semesterperioden, då kostna-
den för personal är lägre till följd av att intjänad semester belastar 
kostnader löpande och när uttag sker uppstår ingen ny kostnad. I 
vissa verksamheter ersätts personalen med vikarier och då finns 
kostnader för denna.  
 Prognosen för resultatet vid årets slut visar ett underskott 5,7 
miljoner kronor; alltså klart sämre än budget. 
 Nämnderna visar i sin helårsprognos ett förväntat underskott 
mot budget på sammanlagt hela 31,5 miljoner kronor. De tre största 
nämnderna/utskotten visar alla underskott i sina helårsprognoser.
• Barn- och utbildningsnämnden -4,5 mnkr
• Omsorgsnämnden -8,0 mnkr
• Medborgarnämnden -24,4 mnkr
Detta är inte acceptabelt. Vissa mindre underskott för nämnderna 
kan uppstå i en omfattande och ibland svårpåverkbar verksamhet 
men inte i denna omfattning.
 Ofta finns en försiktighet i de prognoser som upprättas under 
året men det räcker inte som förklaring till den uppkomna situa-
tionen. Andra omständigheter utom kommunens kontroll är inte 
heller tillräckliga skäl.
 Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas 
(några är obligatoriska). Genom beslut om reglementen tilldelas 
nämnderna uppdrag att bedriva viss verksamhet. Kommunfull-
mäktige beslutar årligen vilken budgetram dessa nämnder ska 
tilldelas för att genomföra uppdraget.
 Inom budgetramen har nämnderna och dess förvaltningar en stor 
frihet att själva bestämma hur budgetmedlen ska fördelas och hur 
verksamheten ska organiseras och bedrivas; dock med beaktande av 
de lagar, föreskrifter och avtal som finns för verksamheten.
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1. Anställda
2019-06-30 2018-12-31

Tillsvidareanställda Tidsbegr. mån.anställda Tillsvidareanställda Tidsbegr. mån.anställda

Antal (grund-
anställning)

Årsarbetare 
(aktuella anst.beslut)

Årsarbetare 
(grundanst) Antal Årsarbetare

Antal (grund-
anställning)

Årsarbetare 
(aktuella anst.beslut)

Årsarbetare 
(grundanst) Antal Årsarbetare

Kommunledningsförvaltningen 82 84 82 9 9 66 69 66 5 5

Tekniska förvaltningen 205 201 202 10 9 196 192 193 10 9

Upphandlingsförvaltningen - - - - - 15 15 15 2 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen 78 77 77 6 6 86 85 85 4 4

Serviceförvaltningen 190 175 175 11 11 189 168 169 11 9

Kulturförvaltningen 25 24 24 1 1 25 24 24 4 4

Barn- och utbildningsförv. 1 083 1 051 1 045 225 202 1 066 1 040 1 027 275 240

Omsorgsförvaltningen 977 866 867 64 55 979 842 842 72 58

Medborgarförvaltningen 182 178 176 69 64 183 178 177 83 78

Totalt 2 822 2 656 2 648 395 357 2 805 2 613 2 598 466 409

Tabell 1. Personalvolym per förvaltning den 30 juni 2019 jämfört med 31 december 2018. Aktuella anställningsbeslut avser tillsvidareanställda som har en tillfällig place-
ring med i vissa fall en annan sysselsättningsgrad.

2019-08-31 2018-12-31

Tillsvidareanställda Tidsbegr. mån.anställda Tillsvidareanställda Tidsbegr. mån.anställda

Antal (grund-
anställning)

Årsarbetare 
(aktuella anst.beslut)

Årsarbetare 
(grundanst) Antal Årsarbetare

Antal (grund-
anställning)

Årsarbetare 
(aktuella anst.beslut)

Årsarbetare 
(grundanst) Antal Årsarbetare

Kommunledningsförvaltningen 80 82 80 8 8 66 69 66 5 5

Tekniska förvaltningen 204 200 201 9 8 196 192 193 10 9

Upphandlingsförvaltningen - - - - - 15 15 15 2 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen 79 78 78 5 5 86 85 85 4 4

Serviceförvaltningen 197 184 186 9 9 189 168 169 11 9

Kulturförvaltningen 25 24 24 2 2 25 24 24 4 4

Barn- och utbildningsförv. 1 087 1 060 1 053 212 189 1 066 1 040 1 027 275 240

Omsorgsförvaltningen 963 855 856 61 52 979 842 842 72 58

Medborgarförvaltningen 182 176 176 57 52 183 178 177 83 78

Totalt 2 817 2 659 2 653 363 325 2 805 2 613 2 598 466 409

Tabell 2. Personalvolym per förvaltning den 31 augusti 2019 jämfört med 31 december 2018. Aktuella anställningsbeslut avser tillsvidareanställda som har en tillfällig 
placering med i vissa fall en annan sysselsättningsgrad.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har satt som mål att Värnamo kommun ska 
kunna anställa de medarbetare som behövs. Samtidigt ser vi i 
Värnamo samt i hela landet att det är svårigheter att rekrytera till 
välfärdsyrken. Detta beror delvis på den demografiska utveckling-
en i landet. Värnamo kommuns vision innebär 40 000 invånare år 
2035, vilket ställer krav på kommunen som arbetsgivare då fler 
medarbetare behöver rekryteras. Beräkningar pekar på ett rekryte-
ringsbehov de kommande tio åren som uppgår till cirka  
2 500 medarbetare. Detta kommer bli svårt och kommunen 
behöver därför arbeta så väl med översyn av organisation och 
arbetssätt, som med digitalisering, för att minska rekryteringsbe-
hovet. Dock är det allra viktigaste att kommunen arbetar med sina 
medarbetares arbetsmiljö och övriga förutsättningar att göra ett 
bra arbete. Värnamo kommuns värdegrund innebär människan i 
fokus, utveckling, respekt, arbetsglädje och samverkan.  
Värdegrunden genomsyrar kommunen medarbetares arbete varje 
dag och insatser görs på olika sätt för att stärka denna.
 Några siffror i sammandrag per 31 augusti 2019:
• Antal tillsvidareanställda uppgår till 2 817 medarbetare
• Antal tillsvidareanställda årsarbetare har under året ökat med 

55 årsarbetare
• Antal tidsbegränsat anställda årsarbetare har under året minskat 

med 84 årsarbetare

Värnamo kommun har 2 817 tillsvidareanställda medarbetare den 
31 augusti, 2 302 kvinnor och 515 män. Kvinnornas andel utgör 
81,7 procent. Antal tillsvidareanställda årsarbetare (grundanställ-
ningar) har ökat med 55 och antal tidsbegränsat månadsanställda 
årsarbetare har minskat med 84 jämfört med 31 december 2018. 
Sammantaget en minskning med 29 årsarbetare.
 En delvis ny organisation gäller från 1 april 2019.  Upphand-
lingsförvaltningen har upphört och all verksamhet förutom logis-
tik, har flyttats till kommunledningsförvaltningen. Logistiken-
heten har flyttats till serviceförvaltningen. Enheten för mark och 
exploatering är flyttad från samhällsbyggnadsförvaltningen till 
kommunledningsförvaltningen där även två nyinrättade tjänster, 
säkerhetssamordnare samt informationssäkerhetssamordnare, 
finns. Kommunledningsförvaltningen har från årsskiftet utökats 
med en destinationsenhet.
 Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har främst ökat inom 
barn- och utbildningsförvaltningen med 26 årsarbetare och inom 

HR-redovisning

• Tillsvidareanställdas medelsysselsättningsgrad har ökat med 1,6 
procentenheter från 92,6 till 94,2 procent

• Antal timmar för övertid, fyllnadstid och timavlönade är färre 2019 
jämfört med 2018. Minskningen motsvarar cirka 13 årsarbetare

• Den totala sjukfrånvaron 6,42 procent, är i princip oförändrad 
jämfört med samma period 2018 

• Sjukfrånvaro längre än 60 dagar uppgår till 55,05 procent och 
är en ökning med 1,03 procentenhet

• Personalomsättningen uppgår till 7 procent inklusive  
pensionsavgångar och 5,1 procent exklusive pensionsavgångar

Förtydligande till tabellerna

Riksdagen beslutade den 16 maj 2018 om en ny kommunal 
bokförings- och redovisningslag. Den nya lagen tillämpas från 
räkenskapsåret 2019. Jämförelsetal för det närmast föregående 
räkenskapsåret ska räknas om eller ändras, om det behövs, för att 
de ska kunna jämföras med räkenskapsårets poster. Som en kon-
sekvens av detta redovisas samtliga HR-nyckeltal nedan per den 
30 juni respektive 31 augusti. I förvaltningsberättelsen analyseras 
siffrorna den 31 augusti. Nämnderna har analyserat HR-nyckelta-
len per den 30 juni i sina verksamhetsberättelser.

omsorgsförvaltningen med 26 årsarbetare. De tidsbegränsat 
anställda har minskat främst inom barn- och utbildningsför-
valtningen (-51 årsarbetare) och medborgarförvaltningen (-26 
årsarbetare). Inom skola och barnomsorg utgör tidsbegränsade 
anställningar enligt skollagen 54 procent av de tidsbegränsade 
anställningarna och 32 procent utgörs av allmänna visstidsan-
ställningar. Anställningar enligt skollagen innebär i många fall att 
medarbetare med önskad utbildning inte kunnat rekryteras. Inom 
medborgarförvaltningen består största delen av de tidsbegränsat 
anställda utav arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 
 Andelen tillsvidareanställda årsarbetare är 84,8 procent, 
andelen tidsbegränsat månadsanställda 10,4 procent och andelen 
timavlönade 4,8 procent. Utförda timmar av timavlönade finns 
främst inom vård- och omsorgsarbete samt skol- och barnom-
sorgsarbete. Verksamheten i kommunen består i hög grad av 
kontaktyrken (människovårdande yrken), vilket medför att kort-
tidsfrånvaro ofta måste ersättas av vikarie.

Förvaltningsberättelse – PersonalredovisningFörvaltningsberättelse - Personalredovisning

2 817
tillsvidareanställda

Värnamo kommun har 2 817 
tillsvidareanställda medarbetare den 31 augusti.
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Medelsysselsättningsgrad i procent 2019-08-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30

Kommunledningsförvaltningen 100 100 100 99,7 99,4 99,3

Tekniska förvaltningen 98,4 98,4 98,5 98,5 98,3 98,6

Upphandlingsförvaltningen - - 100 98,3 94,4 94,1

Samhällsbyggnadsförvaltningen 98,9 98,9 99,0 99,0 98,9 98,6

Serviceförvaltningen 94,2 92,2 88,9 88,5 87,6 87,2

Kulturförvaltningen 94,5 94,5 94,5 92,8 93,1 91,4

Barn- och utbildnings-förvaltningen 96,9 96,5 96,3 96,1 95,9 95,6

Omsorgsförvaltningen 88,9 88,7 86,0 84,4 83,7 83,6

Medborgarförvaltningen 96,7 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9

Totalt 94,2 93,8 92,6 91,9 91,6 91,3

Tabell 3. Medelsysselsättningsgrad i procent per förvaltning. Urval tillsvidareanställda, grundanställningar.

2. Sysselsättningsgrad 

Att i så hög utsträckning som möjligt kunna erbjuda heltidstjänster 
är ett led i kommunens jämställdhetsarbete och arbete för att vara 
en attraktiv arbetsgivare. Kommunfullmäktige har tagit beslut 
om heltid som norm och projektet heltidresan har avslutats i mars 
2019. De strategier som kommunen arbetar med är dels att alla 
tillsvidareanställningar ska annonseras som heltidstjänster och 
dels att alla tillsvidareanställda som i dag arbetar deltid ska tillfrå-
gas om de önskar en högre sysselsättningsgrad.
 Heltidsresan visar positiva resultat. De tillsvidareanställdas 
medelsysselsättningsgrad uppgår till 94,2 procent vilket är 1,6 
procentenheter högre jämfört med årsskiftet. Jämfört med årsskif-
tet har de största förändringarna skett inom omsorgsförvaltningen 

som ökat 2,9 procentenheter, barn- och utbildningsförvaltningen 
som ökat med 0,6 procentenheter och serviceförvaltningen som 
ökat med 5,3 procentenheter. Jämfört med 30 juni 2018 uppgår 
ökningen till 2,3 procentenheter.
 Medelsysselsättningsgraden för kvinnor är 93,4 procent (91,5 
procent per 31 december 2018). Motsvarande siffra för män är 
97,7 procent (97,4 procent per 31 december 2018).
 Andel heltidsanställda i november 2018 hos Värnamo kommun 
är 66 procent1 och andel heltidsarbetande är 55 procent2. Mot-
svarande siffror för riket är 80 procent respektive 68 procent. För 
genomsnittskommunen i Sverige, ovägt medel, är siffrorna 73 
respektive 63 procent. 

3. Övertid, fyllnadstid, timlön 
Arbetet med Heltidsresan och policyn heltid som norm, påverkar 
timmarna avseende övertid, fyllnadstid och timavlönades timmar 
så att dessa blir färre i kombination med att fler medarbetare är 
anställda på en högre sysselsättningsgrad.
 Kostnaderna för årets första åtta månader gällande övertid, 
fyllnadstid och timlön uppgår till 53,3 miljoner kronor vilket 
innebär att kostnaderna är 4,2 miljoner kronor eller 7,4 procent 
lägre jämfört med samma period 2018. Det är främst kostnaderna 

för övertid och fyllnadstid som minskat. Hänsyn är inte tagen till 
ökat timpris med anledning av löneökningar.
 Antalet timmar för övertid, fyllnadstid och timlön är totalt 7,3 
procent färre jämfört med 2018. Årets första åtta månader mot-
svarar övertiden, fyllnadstiden och timavlönade totalt cirka 172 
årsarbetare (inklusive PAN-anställda enligt avtalet för personlig 
assistenter och anhörigvårdare, cirka 10 årsarbetare).

3.1 Kostnader

Figur 1. Kostnader i miljoner kronor avseende övertid, fyllnadstid och timlön.

1) N00206 Heltidsanställda månadsavlönade, SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).
2) N00209 Heltidsarbetande månadsavlönade, SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

190101–190630 180101–180630

Belopp i tusentals kronor (tkr) Övertid Fyllnadslön Timlön Totalt Övertid Fyllnadslön Timlön Totalt

Kommunledningsförvaltningen 88 14 195 297 37 5 104 146

Tekniska förvaltningen 962 1 268 1 231 1 253 21 264 1 538

Upphandlingsförvaltningen 0 0 0 0 3 0 0 3

Samhällsbyggnadsförvaltningen 283 145 1 270 1 698 240 151 1 113 1 504

Serviceförvaltningen 27 202 1 181 1410 28 303 1 141 1 472

Kulturförvaltningen 5 29 76 110 30 34 74 138

Barn- och utbildningsförvaltningen 485 779 6 866 8 130 867 845 6 229 7 941

Omsorgsförvaltningen 2 460 3 285 16 183 21 928 2 577 4 860 15 788 23 225

Medborgarförvaltningen 342 184 875 1401 532 281 1 438 2 251

Periodiseringspost -270 653 383 58 0 1 136 1 194

Totalt 4 382 4 639 27 567 36 588 5 625 6 500 27 287 39 412

Tabell 4. Kostnader i redovisningen per 30 juni för övertid, fyllnadstid och timlön (exkl. PO-tillägg) i tkr (tusental kronor) per förvaltning. Fyllnadslön utgår när en deltidsan-
ställd utför arbete på tid utöver den fastställda arbetstiden (fyllnadstidsarbete).

190101–190831 180101–180831

Belopp i tusentals kronor (tkr) Övertid Fyllnadslön Timlön Totalt Övertid Fyllnadslön Timlön Totalt

Kommunledningsförvaltningen 108 21 291 420 39 6 136 181

Tekniska förvaltningen 1 163 3 368 1 534 1 525 21 352 1 898

Upphandlingsförvaltningen - - - - 7 1 8

Samhällsbyggnadsförvaltningen 316 169 1 690 2 175 320 175 1 621 2 116

Serviceförvaltningen 42 227 1 701 1 970 47 455 1 706 2 208

Kulturförvaltningen 5 32 149 186 35 40 137 212

Barn- och utbildningsförvaltningen 640 976 8 580 10 196 964 1 039 8 320 10 323

Omsorgsförvaltningen 3 438 4 029 26 579 34 046 3 589 6 112 26 062 35 763

Medborgarförvaltningen 471 238 1646 2 355 798 342 2448 3 588

Periodiseringspost -270 653 383 59 1136 1 195

Totalt 5 913 5 695 41 657 53 265 7 383 8 190 41 919 57 492

Tabell 5. Kostnader i redovisningen per 31 augusti för övertid, fyllnadstid och timlön (exkl. PO-tillägg) i tkr (tusental kronor) per förvaltning. Fyllnadslön utgår när en del-
tidsanställd utför arbete på tid utöver den fastställda arbetstiden (fyllnadstidsarbete).

De totala kostnaderna för övertid, fyllnadstid och timlön uppgår 
till 53,3 miljoner kronor och är cirka 4,2 miljoner kronor eller 
7,4 procent lägre 2019 jämfört med samma period 2018. Över-
tidskostnaderna har minskat med 1,5 miljoner kronor eller 20 
procent. Kostnaderna för fyllnadstid har minskat med 2,5 miljoner 

kronor eller 30 procent. Kostnaderna för timlön är i princip 
oförändrade. De största kostnadsminskningarna har skett inom 
omsorgsförvaltningen och medborgarförvaltningen men även 
tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har 
lägre kostnader för övertid, fyllnadstid och timlön. 
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Då övertid och fyllnadstid även kan tas ut i ledighet ger enbart 
kostnaderna inte hela bilden av den faktiska övertiden och fyll-
nadstiden. Tabellen ovan per 31 augusti 2019 visar att det totala 
antalet övertids- och mertidstimmar inklusive uttagna timmar i 
ledighet samt timavlönade är 341 506 timmar, vilket innebär 26 
758 timmar eller 7,3 procent färre timmar jämfört med samma 
period 2018.. Minskningen finns främst inom omsorgsförvaltning-
en, som har färre timmar för övertid, fyllnadstid och timlön. Även 

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,1 procentenheter jäm-
fört med första halvåret 2018. Den långa sjukfrånvaron har totalt 
ökat med 2,5 procentenheter jämfört med 2018 till 52,7 procent 
(jämfört juni 2018/2019). Männens sjukfrånvaro har minskat med 
0,5 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro är i stort sett 
oförändrad. Sjukfrånvaron bland männen har minskat inom samt-
liga åldersintervall och mest inom intervallet 29 år och yngre med 
1,2 procentenheter. Bland kvinnorna har sjukfrånvaron ökat inom 
samtliga åldersintervall förutom i intervallet 50 år och äldre där 
den minskat med 0,4 procentenheter. Den största ökningen bland 
kvinnorna finns inom intervallet 29 år och yngre. 
 Den långa sjukfrånvaron har totalt ökat med 2,5 procentenheter. 
Männens långa sjukfrånvaro har ökat med 4,1 procentenheter och 
bland kvinnorna har den ökat med 1,9 procentenheter. Den långa 
sjukfrånvaron för män har ökat inom samtliga åldersintervall 
förutom i intervallet 29 år och yngre där den minskat med 12,4 
procentenheter. Den långa sjukfrånvaron för kvinnor har ökat i 
samtliga åldersintervall förutom i intervallet 29 år och yngre där 
den minskat med 6,4 procentenheter.
 Kommunen arbetar aktivt med åtgärder för att minska sjukfrån-
varon. Kommunen deltar sedan hösten 2017 i ESF-projektet  
”En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv”. Projektet 
pågår till januari 2020. De första åtta månaderna 2019 har bland 
annat följande insatser inom projektet genomförts:
• Utbildning för friskvårdsinspiratörerna i ämnet Främja egen 

hälsa. Ett sextiotal inspiratörer deltog.

medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen har färre timmar.
 Antalet övertidstimmar är 4 413 timmar eller 22 procent färre, 
antalet timmar för fyllnadslön är 15 174 timmar färre eller 36,4 
procent. Antalet timmar för timlön har minskat med 7 171 timmar 
eller 2,3 procent. Arbetstid som utförs av timavlönade är inte 
alltid av akut och oförutsedd karaktär, även semestervikarier ingår 
i den timavlönade personalstyrkan. 

• Coachningsutbildning för ett arbetslag. Utbildningen omfattade 
tre träffar om vardera 3,5 timmar.

• Uppföljningar av föreläsningen om medarbetarskap och arbets-
glädje på Medarbetardagarna 2018 vid tre tillfällen.

Hösten 2019 planeras bland annat följande insatser inom ramen 
för ESF-projektet:
• Ett pilotprojekt med Omtankesamtal inom serviceförvaltningen. 

Ett tidigt samtal mellan medarbetare och chef i syfte att fånga 
upp signaler om ohälsa och minska risken för sjukfrånvaro.

• Utbildning/information till chefer om utvecklande arbetsplatsträffar.
• Ett Fellowship om hälsosamma scheman.

Hälsopartnern har under de första åtta månaderna arbetat intensivt 
med teambuilding/grupputveckling inom kommunens verksamhe-
ter i syfte att bibehålla eller stärka gruppdynamiken i arbetsgrupper.
 VärnaOm, kommunens arbetsgrupp för att främja fysisk aktivi-
tet bland medarbetarna, har som syfte att uppmuntra medarbetarna 
till en aktiv och hälsosam livsstil och därmed påverka sjuktalen 
positivt. Våren 2019 genomfördes för andra gången Cykla-
Om-loppet i VärnaOm´s regi. Till hösten genomförs motionslop-
pet VärnaOm-loppet för fjärde gången.
Under våren har HR-avdelningen initierat ett arbete med målsätt-

3.2 Antal timmar 

Figur 2. Antal timmar respektive år avseende övertid, fyllnadstid och timavlönades timmar. 

190101–190630 180101–180630

Antal timmar Övertid Fyllnadslön Timlön Totalt Övertid Fyllnadslön Timlön Totalt

Kommunledningsförvaltningen 205 81 1 354 1 640 81 20 722 823

Tekniska förvaltningen 2 121 14 2 042 4 177 2 992 96 2 398 5 486

Upphandlingsförvaltningen 0 104 104 14 0 5 19

Samhällsbyggnadsförvaltningen 778 555 742 2 075 995 247 1 142 2 384

Serviceförvaltningen 81 1 034 8 821 9 936 68 1 673 9 325 11 066

Kulturförvaltningen 10  119 623 752 75 152 602 829

Barn- och utbildnings-förvaltningen 1 182 3 633 45 057 49 875 1 966 4 181 44 612 50 759

Omsorgsförvaltningen 5 862 15 548 119 277 140 687 7 242 25 686 117 980 150 908

Medborgarförvaltningen 653 731 7 516 8 900 1 415 1 001 12 023 14 439

Totalt 10 892 21 715 185 536 218 143 14 848 33 056 188 809 236 713

Tabell 6. Antal övertids-, mertids- och timavlönades timmar per förvaltning. Timmar för övertid i ledighet och fyllnad i ledighet ingår.

190101–190831 180101–180831

Antal timmar Övertid Fyllnadslön Timlön Totalt Övertid Fyllnadslön Timlön Totalt

Kommunledningsförvaltningen 229 95 2 443 2 767 85 20 930 1 035

Tekniska förvaltningen 2 865 15 3 334 6 214 3 894 96 3 588 7 578

Upphandlingsförvaltningen - - 104 104 15 5 20

Samhällsbyggnadsförvaltningen 990 668 1 355 3 013 1 379 296 1 897 3 572

Serviceförvaltningen 152 1 104 13 471 14 727 104 2 383 14 263 16 750

Kulturförvaltningen 10 136 1 054 1 200 83 165 1 105 1 353

Barn- och utbildnings-förvaltningen 1 336 4 297 58 126 63 759 2 152 4 934 58 225 65 311

Omsorgsförvaltningen 9 133 19 339 205 954 234 426 10 450 32 562 207 156 250 168

Medborgarförvaltningen 905 904 13 487 15 296 1 871 1 276 19 330 22 477

Totalt 15 620 26 558 299 328 341 506 20 033 41 732 306 499 368 264

Tabell 7. Antal övertids-, mertids- och timavlönades timmar per förvaltning. Timmar för övertid i ledighet och fyllnad i ledighet ingår.

4. Sjukfrånvaro
4.1 Sjukfrånvaro kvinnor och män per åldersintervall

Redovisning i procent /procentenheter Sjukfrånvarotid 190101–190630 (%) Andel>=60 dagar 190101–190630 (%)

Sjukfrånvarotid förändring 
180101–180630 och 190101–190630 

(procentenheter)

Andel>=60 dagar förändring 
180101–180630 och 190101–190630 

(procentenheter)

Kvinnor 0–29 år 7,7 31,5 0,6 -6,4

Män 0-29 år 3,0 0,0 -1,2 -12,4

Totalt 0-29 år 6,5 27,9 0,0 -6,3

Kvinnor 30-49 år 7,4 54,9 0,3 5,9

Män 30-49 år 3,0 31,1 -0,4 3,9

Totalt 30-49 år 6,5 52,8 0,2 6,2

Kvinnor 50-99 år 8,0 59,9 -0,4 0,7

Män 50-99 år 5,7 52,0 -0,5 5,7

Totalt 50-99 år 7,5 58,6 -0,4 1,6

Totalt kvinnor 7,7 54,5 0,0 1,9

Totalt män 4,2 40,6 -0,5 4,1

Totalt 0-99 år 7,0 52,7 -0,1 2,5

Tabell 8. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid utifrån åldersintervall och kön. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda. ”Andel>=60 dagar” avser den 
andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tidsperiod av 60 dagar eller mer.
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ningen att sjukfrånvaron 2019 inte ska öka, på längre sikt ska den 
minska. Exempel på åtgärder för att uppnå målsättningen:
• Frekventare framtagning av sjukfrånvarostatistik som delges 

förvaltningarna
• Översyn av rutiner för sjukanmälan. Detta för att säkerställa att 

chefen får sjukanmälan till sig första dagen och därmed får en 
möjlighet att följa upp sjukfrånvaron på ett bra sätt.

HR-avdelningen har tillsammans med huvudskyddsombuden ar-

betat fram arbetsmiljömål för kommunen som våren 2019 antagits 
av kommunstyrelsen. Under vintern/våren har HR-avdelningen 
genomfört utbildning i AFS 2015:4 Organisatorisk och social 
arbetsmiljö (OSA) för skolledare och skyddsombud.
 Ett nytt samverkansavtal med fokus på delaktighet, utveckling 
och arbetsmiljö har träffats mellan kommunen och samtliga berör-
da fackliga organisationer.

4.2 Sjukfrånvaro per förvaltning 

4.3 Sjuklönekostnader

Redovisning i procent /procentenheter Sjukfrånvarotid 190101–190630 (%) Andel>=60 dagar 190101–190630 (%)

Sjukfrånvarotid förändring 
180101–180630 och 190101–190630 

(procentenheter)

Andel>=60 dagar förändring 
180101–180630 och 190101–190630 

(procentenheter)

Kommunledningsförvaltningen 1,4 0,0 -0,9 0,0

Tekniska förvaltningen 6,4 60,4 0,5 6,3

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2,9 18,4 0,2 -10,6

Serviceförvaltningen 6,6 52,3 -2,5 2,5

Kulturförvaltningen 6,7 61,6 -3,5 -11,0
Barn- och utbildnings-förvalt-
ningen

5,8 50,7 0,0 -0,2

Omsorgsförvaltningen 9,1 55,7 0,3 3,3

Medborgarförvaltningen 9,1 50,4 0,2 6,8

Totalt 7,0 52,7 -0,1 2,5

Tabell 9. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning 190101–190630. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda.

Redovisning i procent /procentenheter Sjukfrånvarotid 190101–190831 (%) Andel>=60 dagar 190101–190831 (%)

Sjukfrånvarotid förändring 
180101–180630 och 190101–190831 

(procentenheter)

Andel>=60 dagar förändring 
180101–180630 och 190101–190831 

(procentenheter)

Kommunledningsförvaltningen 1,23 0 -0,95 0

Tekniska förvaltningen 5,86 61,93 0,54 4,87

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2,97 27,77 0,34 -7,75

Serviceförvaltningen 6,30 56,29 -1,10 -3,07

Kulturförvaltningen 5,91 65,71 -3,57 -8,29
Barn- och utbildnings-förvalt-
ningen

5,18 54,21 -0,01 -0,40

Omsorgsförvaltningen 8,42 56,53 0,28 1,04

Medborgarförvaltningen 8,43 53,12 -0,31 4,23

Totalt 6,42 55,05 -0,03 1,03

Tabell 10. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning 190101–190831. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda 

Den totala sjukfrånvaron har ökat i tekniska förvaltningen, sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och medbor-
garförvaltningen. Sjukfrånvaron har minskat inom kommunled-
ningsförvaltningen, kulturförvaltningen och serviceförvaltningen. 
Barn- och utbildningsförvaltningen är oförändrad.
 Medborgarförvaltningen och omsorgsförvaltningen har högst 
sjukfrånvaro. Den lägsta sjukfrånvaron finns inom kommunled-
ningsförvaltningen. I medborgarförvaltningens sjukfrånvaro 9,1 
procent, inkluderas anställda på BEA-avtalet (bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) med totalt 76 
medarbetare. Sjukfrånvaron för medarbetare, exklusive BEA-an-
ställda, uppgår till 7,13 procent år 2019 och 6,96 procent år 2018.

Den långa sjukfrånvaron har totalt ökat med 2,5 procentenheter 
jämfört med 2018 till 52,7 procent. Den långa sjukfrånvaron 
har ökat i samtliga förvaltningar förutom i kulturförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvalt-
ningen. Vid förändringar i de mindre förvaltningarna påverkas 
sjukfrånvaron märkbart när någon enstaka medarbetare blir sjuk 
eller återkommer i arbete efter sjukfrånvaro.
 Den 31 augusti uppgår sjukfrånvaron till 6,42 procent vilket är i 
nivå med motsvarande period 2018, se tabell nedan.

Belopp i tusentals kronor (tkr) 
Sjuklöner  

2019-08-31
Sjuklöner

2019-06-30
Sjuklöner

2018-12-31
Sjuklöner

2018-08-31
Sjuklöner

2018-06-30

Kommunledningsförvaltningen 235 211 327 207 174

Tekniska förvaltningen 646 566 826 525 461

Upphandlingsförvaltningen 0 0 112 64 46

Samhällsbyggnadsförvaltningen 435 355 335 213 198

Serviceförvaltningen 676 574 1 018 679 558

Kulturförvaltningen 62 56 138 96 87

Barn- och utbildningsförvaltningen 4 928 4 317 6 272 3 873 3 504

Omsorgsförvaltningen 5 291 4 379 6 682 4 459 3 685

Medborgarförvaltningen 1 308 1 132 2 184 1 436 1 181

Totalt 13 581 11 590 17 894 11 552 9 894

Tabell 11. Sjuklönekostnader exklusive PO-tillägg.

Personalomsättning i procent, % 2019-08-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-08-31 2018-06-30

Kommunledningsförvaltningen 12,2 7,6 10,7 7,7 6,2

Tekniska förvaltningen 4,5 3,0 5,2 3,7 3,7

Upphandlingsförvaltningen 13,5 6,9 6,9

Samhällsbyggnadsförvaltningen 10,7 9,4 1,2 1,2 1,2

Serviceförvaltningen 5,9 4,3 7,4 4,2 1,1

Kulturförvaltningen 4,0 4,0 4,2 4,3 4,2

Barn- och utbildningsförvaltningen 6,3 2,8 9,6 7,6 3,7

Omsorgsförvaltningen 7,3 4,9 6,7 4,1 3,3

Medborgarförvaltningen 10,5 6,1 24,2 13,3 10,5

Totalt 7,0 4,2 8,8 6,3 3,8
Tabell 12. Personalomsättning inklusive pensionsavgångar per förvaltning. Antal medarbetare som slutat i förhållande till genomsnittligt antal tillsvi-
dareanställda.

Sjuklönekostnaderna är 17,6 procent högre 31 augusti 2019 jäm-
fört med samma period 2018. Kostnaderna följer de procentuella 
förändringarna i sjukfrånvaron men påverkas även av lönenivåer 

Personalomsättning inklusive pensionsavgångar uppgår till  
7,0 procent och exklusive pensionsavgångar till 5,1 procent. I 
augusti 2018 uppgick personalomsättningen till 6,3 procent inklu-
sive pensionsavgångar och till 4,4 procent exklusive pensionsav-

samt sjukfrånvarons längd. Kostnaderna har ökat inom främst 
barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen.

gångar, en ökning med 0,7 procentenheter. Personalomsättningen 
varierar inom organisationen och mellan yrkesgrupper.
 Årets första åtta månader har 195 tillsvidareanställda medarbe-
tare slutat, varav 52 pensionsavgångar.

5 Personalomsättning 
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Resultaträkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr) Not
Justerad  

Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Verksamhetens intäkter 2 ingår nedan ingår nedan ingår nedan 327,8 250,3 525,7

Verksamhetens kostnader 3,4 -1 860,9 -1881,4 -20,5 -1 529,3 -1 190,9 -2 334,0

Avskrivningar 5 -108,9 -112,4 -3,5 -68,9 -50,2 -106,0

Verksamhetens nettokostnader -1 969,8 -1 993,8 -24,0 -1 270,4 -990,8 -1 914,3

Skatteintäkter 6 1 665,1 1 665,2 0,1 1 110,6 803,1 1 606,3

Generella statsbidrag och utjämning 7 312,1 313,7 1,6 209,1 154,7 313,1

Verksamhetens resultat 7,4 -14,9 -22,3 49,3 -33,0 5,1

Finansiella intäkter 8 9,7 12,8 3,2 10,3 4,6 13,2

Finansiella kostnader 9 -5,5 -3,6 1,9 -2,3 -1,7 -3,0

Resultat efter finansiella poster 11,5 -5,7 -17,2 57,3 -30,1 15,3

Extraordinära poster (netto) 9 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 11,5 -5,7 -17,2 57,3 -30,1 15,3

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen -5,7 -17,2 57,3 -30,1 15,3

Reducering av realisationsvinster -0,9 -0,9 -0,9 -2,1 -3,6

Årets balanskravsresultat -6,6 -18,1 56,4 -32,2 11,7

Balansräkning
Belopp i miljontals kronor (mnkr) Not Justerad budget 2019 Utfall tom 2019-08 Utfall tom 2018-06 Bokslut 2018

TILLGÅNGAR

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

II. Materiella anläggningstillgångar 10

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 256,5 1 928,3 1 767,4 1 817,0

2. Maskiner och inventarier ingår ovan 132,9 124,0 160,2

3. Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

III. Finansiella anläggningstillgångar 11 25,0 10,4 26,8 26,8

Summa anläggningstillgångar 2 281,5 2 071,6 1 918,2 2 004,0

B. Bidrag till infrastruktur 12 11,0 10,7 11,3 11,0

C. Omsättningstillgångar

I. Förråd m.m. 13 ingår nedan 68,5 5,1 30,4

II. Fordringar 14 ingår nedan 193,8 156,6 227,5

III. Kassa och bank 15 339,5 206,3 222,4 147,5

Summa omsättningstillgångar 339,5 468,6 384,1 405,4

Summa tillgångar 2 632,0 2 550,9 2 313,6 2 420,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

A. Eget kapital 16

I. Årets resultat 11,5 57,3 -30,1 15,3

II. Resultatutjämningsreserv (används ej) 0,0 0,0 0,0 0,0

III. Övrigt eget kapital 1 504,5 1 493,9 1 493,8 1 493,9

Summa eget kapital 1 516,0 1 551,2 1 463,7 1 509,2

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 ingår nedan 41,8 40,9 42,9

II. Andra avsättningar 18 134,0 90,9 97,0 93,0

Summa avsättningar 134,0 132,7 137,9 135,9

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 19 542,0 472,5 261,6 321,6

II. Kortfristiga skulder 20 440,0 394,5 450,4 453,7

Summa skulder 982,0 867,0 712,0 775,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 632,0 2 550,9 2 313,6 2 420,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga

2. Ansvarsförbindelser 21

a) Pensionsföpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 
avsättningar

a 578,9 601,2 581,6

b) Övriga ansvarsförbindelser b 2 873,5 2 517,0 2 467,9

c) Medlemskap i Kommuninvest c

d) Medfinansiering av järnväg d 27,3

RäkenskaperRäkenskaper

57,3
miljoner kronor

Resultat per 190831 är 57,3 miljoner kronor.
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Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not
Justerad budget 

2019
Utfall 2019-01 till 

2019-08
Utfall 2018-01 till 

2018-06 Bokslut 2018

Den löpande verksamheten

Årets resultat 11,5 57,3 -30,1 15,3

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 108,9 52,9 44,6 80,8

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 120,5 110,2 14,5 96,1

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0,0 33,7 -2,5 -73,5

Ökning/minskning förråd exkl. exploateringsfastigheter 0,0 -1,4 -0,3 -0,2

Investeringar i exploateringsfastigheter -77,0 -13,5 0,0 -25,2

Försäljning av exploateringsfastigheter 30,0 13,3 1,6 25,0

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0,0 -59,2 14,5 17,8

Kassaflöde från den löpande verksamhet 73,5 83,1 27,8 40,0

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -162,5 -179,6 -99,5 -249,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 0,9 6,5 8,1

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 1,9 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -152,5 -176,8 -93,0 -241,3

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 70,0 200,0 0,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder 0,0 -50,0 -50,0 0,0

Ökning anslutningsavgifter vatten & avlopp 8,5 2,5 2,3 6,6

Ökning/minskning investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 6,9

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 78,5 152,5 -47,7 13,5

Årets kassaflöde -0,5 58,8 -112,9 -187,8

Likvida medel vid årets början 100,0 147,5 335,3 335,3

Likvida medel vid periodens slut 99,5 206,3 222,4 147,5

Kassaflödesanalys

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:
• Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de eko-

nomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

• Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där 
inget annat anges. 

• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 
redovisningssed. 

• Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till 
det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts 
i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om 
dessa principer har ändrats, en beskrivning av karaktären på och 
effekten av förändringen 

Förändrade redovisningsprinciper

Från och med 2019 tillämpas Lag (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning. Den nya kommunala redovisningsla-
gen innebär att det inte är tillåtet med uppskrivning av finansiella 
tillgångar. Tidigare års uppskrivning av insatskapital i Kommun-
invest ekonomisk förening har med bakgrund av detta återförts 
enligt rekommendation över Eget kapital. Förändringen innebär 
att Eget kapital har minskat med 15 miljoner kronor. 
 Nyinvesteringar 2019 är inte aktiverade utan bokade som mark, 
pågående byggnadsarbete eller exploateringsfastighet i balansräk-
ningen. Investeringar som är färdigställda under januari-augusti är 
inte heller aktiverade per 190831. 
 I januari 2019 omklassades samtliga pågående exploaterings-
projekt från pågående byggnadsarbete till exploateringsfastighet. 
Förändringen innebär att anläggningstillgångarna minskade med 
30,2 miljoner kronor och omsättningstillgångarna ökade med 30,2 
miljoner kronor.
 Då kommunstyrelsen inom två månader skall överlämna 
delårsrapporten till fullmäktige och revisorerna görs fr o m 2019 
delårsrapporten per den sista augusti och inte per den sista juni. 
Detta får till följd att i år kan det på vissa poster vara svårt att 
jämföra utfallet med tidigare år.

Kommunala koncernföretag 

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunal-
förbund där kommunen har minst 20 procent inflytande i. Dessa 
bolag är Värnamo Stadshus AB, Värnamo Energi AB, Finnveds-
bostäder AB samt Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. 
Utöver de helägda bolagen ingår i den kommunala koncernen 

Not 1. Redovisningsprinciper

också Värnamo kommuns andel (39,1 procent) i kommunalför-
bundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö). Övriga kommuner 
som ingår i SÅM är Gislaved, Vaggeryd och Gnosjö. 

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i 
not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödes-
analysen.
 Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan före-
kommande och överstiger 10 miljoner kronor.

Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter föregående 
och innevarande år baseras på SKL:s  augustiprognos. 

Övriga intäkter
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp periodiseras över anlägg-
ningens nyttjandeperiod som är 50 år. (Överföringsledningar 70 år) 
 I enlighet med RKR 18:1 tas investeringsbidrag upp som en 
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och 
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 
Värnamo kommun gör dock ett undantag för bidrag som samman-
lagt uppgår till mindre än 1 miljon kronor. Dessa redovisas som 
reducering av materiell anläggningstillgång.

Kostnader

Lönekostnader
Löner för timanställda och kostnadsersättningar utbetalas månad-
en efter intjänandemånaden. Utbetalningar som sker i september 
och som avser augusti belastar respektive nämnd den period som 
kostnaden avser. En periodisering till rätt period sker dock centralt 
under ansvar finansiering.

Kostnader för renhållning
Taxekollektivet för renhållning betalar från och med 2018 sina 
avgifter till Kommunalförbundet SÅM. Ansvaret för deponier 
kvarstår dock i kommunen. Tidigare fonderade medel används 
för sluttäckning av deponier. Driftskostnader av deponier täcks 
numera av skattemedel. 

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräk-
nade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaff-
ningsvärdet. På tillgångar i form av mark, gatukroppar, pågående 
arbeten och pågående maskiner/inventarier görs inga avskrivningar. 

Noter

Räkenskaper – NoterRäkenskaper
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Komponentavskrivningar
Värnamo kommun tillämpar komponentavskrivning. 
Komponentfördelning av nya investeringar genomförs på 
anläggningar där anskaffningsvärdet överstiger 500 000 kronor 
vid inregistreringstillfället men kan vid behov även tillämpas på 
investeringar med lägre belopp.

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 4, 5, 
7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50, 60, 70 och 80 år.
 En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive 
tillgång görs i samband med att avskrivningen påbörjas.
 Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns särskilda 
skäl för detta (till exempel verksamhetsförändringar, teknikskif-
ten, organisationsförändringar). Normalt omprövas dock inte 
tillgångars nyttjandeperiod. 

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora 
nominella belopp varje år. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en 
nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstill-
gång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.
Gränsen för mindre värde har satts till hälften av ett prisbasbelopp. 

Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger  
1 miljon kronor och pågår under minst 6 månader ingår lånekost-
nader. Räntesatsen utgörs av den genomsnittliga räntesatsen för 
kommunens långfristiga lån. 
 Anläggningstillgångarna redovisas som nettotillgång utan upp-
delning på ackumulerade anskaffningar och avskrivningar.

Avsättningar

Värnamo kommun redovisar avsättningar för pensioner, återställ-
ning av deponi samt VA-investeringsfond. 
 Avsättningar för pensioner baseras på en beräkning av extern 
pensionsadministratör. 
 Återställning av deponi har värderats enligt anskaffningsvärdet 
och upplöses löpande. 

Under 2011-2015 genomfördes byggnationen av ett nytt av-
loppsreningsverk. I nuläget pågår byggnation av därtill hörande 
överföringsledningar. Under många år har överskotten från 
VA-verksamheten avsatts för denna investering. Sammanlagt 
fanns 82,4 miljoner kronor i fonden. Reningsverket blev klart och 
togs i bruk i augusti 2015. Upplösningen av fonden sker under 33 
år med start 2015. Det årliga beloppet som upplöses och återförs 
som intäkt i VA-verksamheten uppgår till 2,5 miljoner kronor. 
Ytterligare avsättning till fonden kan inte ske efter 2015.

Underskott i verksamheten Vatten och avlopp

I bokslutet 2017 och 2018 redovisar VA-verksamheten ett under-
skott. Underskottet redovisas och märks upp under eget kapital. 
Underskottet återhämtas av VA-verksamheten inom en treårspe-
riod. Per augusti 2019 redovisar VA-verksamheten ett överskott. 
Därför har underskottet minskat med 3,6 miljoner kronor jämfört 
med bokslutet 2018. 

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 
från och med 2017 beräknade enligt RIPS17. 
 Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension 
redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att  
leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse.
 Pensionsförpliktelser intjänade från år 1998 redovisas som av-
sättning enligt gällande rekommendation. Pensionsrätt avseende 
inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp har tecknats försäkring för 
och premier inbetalas löpande.

Leasingavtal

Kommunen har 167 leasingavtal som har en längre total löptid än 
tre år. Dessa är beloppsmässigt förhållandevis små och har inte 
redovisats som finansiell leasing i enlighet med rekommendation 
13.1 från RKR. Dessa redovisas istället som operationell leasing.

Räkenskaper – Noter

Not 2. Verksamhetens intäkter 2019-08-31 2018-06-30

Försäljning, taxor och avgifter 116 265 84 464

Hyror och arrenden 28 937 21 829

Bidrag 111 048 100 560

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 53 393 38 501

Övrigt 18 192 4 974

Summa verksamhetens intäkter 327 835 250 328

Not 3. Verksamhetens kostnader 2019-08-31 2018-06-30

Löner och pensioner inklusive sociala kostnader -1 070 650 -841 567

Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier -53 788 -38 688

Bränsle, energi och vatten -26 502 -22 392

Köp av huvudverksamhet -111 587 -93 391

Hyra/lesing av lokaler, mark och anläggningstillgångar -81 641 -55 522

Diverse köpta tjänster -78 718 -64 092

Lämnade bidrag -42 416 -36 244

Kostnder för transportmedel, transporter och resor -35 377 -28 752

Förändring deponireserv 416 2 611

Övriga kostnader -29 088 -12 883

Summa verksamhetens kostnader -1 529 351 -1 190 920

Not 6. Skatteintäkter 2019-08-31 2018-06-30

Preliminär allmän kommunalskatt 1 120 661 806 702

Slutavräkningsdifferens allmän kommunalskatt  
föregående år

1 501 -4 399

Preliminär slutavräkning allmän kommunalskatt 
innevarande år 

-11 525 785

Summa skatteintäkter 1 110 637 803 088

Not 7. Generella statsbidrag och utjämning 2019-08-31 2018-06-30

Inkomstutjämningsbidrag 166 796 123 150

Kommunal fastighetsavgift 43 751 32 282

Kostnadsutjämningsbidrag, LSS 13 887 8 330

Kostnadsutjämningsavgift -38 955 -19 279

Regleringsbidrag 16 091 2 684

Generella bidrag från staten 7 568 7 503

Summa generella statsbidrag och utjämning 209 138 154 670

Not 10. Materiella anläggningstillgångar 2019-08-31 2018-06-30

Mark, byggnader och anläggningar   

Anskaffningsvärde 3 007 565 1 770 795

Ackumulerade avskrivningar -1 079 218 nettobelopp 
ovan

Ackumulerade nedskrivningar -5 -3 346

Bokfört värde 1 928 342 1 767 449

Avskrivningstider 0-80 år 0-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.   

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 577 473 125 056

Ackumulerade avskrivningar -444 001 nettobelopp 
ovan

Ackumulerade nedskrivningar -542 -1 076

Bokfört värde 132 930 123 980

Avskrivningstider 0-50 år 0-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.   

Mark, byggnader och anläggningar   

Redovisat värde vid årets början 1 786 818 1 701 444

Investeringar 179 559 99 506

Nedskrivningar -5 -3 346

Avskrivningar -41 781 -30 155

Överföring från eller till annat slag av tillgång 3 751 0

Redovisat värde vid årets slut 1 928 342 1 767 449

Maskiner och inventarier  

Redovisat värde vid årets början 160 152 145 055

Investeringar 0 0

Nedskrivningar -542 -1 076

Avskrivningar -26 680 -19 999

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0 0

Redovisat värde vid årets slut 132 930 123 980

Not 8. Finansiella intäkter 2019-08-31 2018-06-30

Utdelning på aktier och andelar 5 108 1 513

Ränteintäkter 64 172

Erhållna borgensavgifter 4 181 2 685

Övriga finansiella intäkter 955 204

Summa finansiella intäkter 10 308 4 574

Not 9. Finansiella kostnader 2019-08-31 2018-06-30

Räntekostnader -1 280 -952

Ränta på pensionsavsättningar -921 -522

Övriga finansiella kostnader -189 -189

Summa finansiella kostnader -2 390 -1 663

Not 5. Avskrivningar 2019-08-31 2018-06-30

Avskrivning byggnader och anläggningar -41 780 -30 155

Avskrivning maskiner och inventarier -26 680 -19 999

Nedskrivningar -424 0

Summa avskrivningar -68 884 -50 154

Not 4. Kostnader för räkenskapsrevision 2019-08-31 2018-06-30

Ernst & Young AB, Revisionsuppdraget 212 167 175 000

Ernst & Young AB, Skattrådgivning och övrigt rådgivning 407 200 121 200

Summa kostnader för räkenskapsrevision 619 367 296 200

Not 11. Finansiella anläggningstillgångar 2019-08-31 2018-06-30

Aktier och andelar 284 284

Aktier i koncernföretag - Värnamo Stadshus AB 4 000 4 000

Andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 2 151 17 402

Långfristig fordran 0 70

Bostadsrätter 3 987 5 092

Summa finansiella anläggningstillgångar 10 422 26 848

Not 12. Bidrag till infrastruktur 2019-08-31 2018-06-30

Bidrag till Trafikverket för åtgärder väg 27 13 951 13 951

Ackumulerad upplösning -3 282 -2 631

Summa bidrag till infrastruktur 10 669 11 320

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 att godkänna avtalet med Trafkiverket 
om kommunal medfinansiering av åtgärder på Rv 27. Bidraget redovisas i balans-
räkningen och upplöses under 25 år. 

Not 13. Förråd m.m. 2019-08-31 2018-06-30

Förråd post och tryckeri 101 95

Lager, datorer 28 0

Förråd skogsprodukter 1 600 340

Förråd, Nydalavägen 1 761 1 891

Exploateringsfastigheter 64 890 2 799

Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter 68 380 5 125

Räkenskaper – Noter
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Not 15. Kassa och bank 2019-08-31 2018-06-30

Summa kassa och bank 206 278 222 396

Kommunen har en outnyttjad checkräkningskredit om 25 mnkr (25 mnkr).  
Hela koncernen har en gemensam outnyttjad checkräkningskredit om 100 mnkr 
(100 mnkr)

Not 17. Avsättningar för pensioner  

och liknande förpliktelser 2019-08-31 2018-06-30

Utgående skuld och ansvarsförbindelse per 2019-
08-31 baserar sig på en omräkning av uppgifter från 
pensionsadministratören per 2019-06-30. 

Not 14. Fordringar 2019-08-31 2018-06-30

Kundfordringar 38 725 30 838

Fordringar på staten 49 998 55 697

Skattefordran 14 748 24 413

Kortfristig del av långfristig fordran 35 35

Fordran bolag, koncernkonto 25 454 0

Övriga kortfristiga fordringar 64 867 45 580

Summa fordringar 193 827 156 563

Not 16. Eget kapital 2019-08-31 2018-06-30

Årets resultat 57 294 -30 115

Resultatutjämningsreserv (används ej) 0 0

Uppskrivning av värde på insatskapital hos  
Kommuninvest ekonomisk förening 0 5 685

Övrigt eget kapital 1 509 155 1 488 145

Summa eget kapital 1 551 198 1 463 715

Not 18. Andra avsättningar 2019-08-31 2018-06-30

Återställning deponi 20 260 23 401

VA-investeringsfond (upplösen under 33 år med början 
2015)

70 479 73 604

Summa andra avsättningar 90 739 97 005

Not 19. Långfristiga skulder 2019-08-31 2018-06-30

Lån Kommuninvest i Sverige AB 400 000 200 000

VA-anläggningsavgifter* 62 283 57 144

Investeringsbidrag 10 193 4 426

Summa långfristiga skulder  472 476 261 570

*Av beloppet ovan kommer 487 tkr ytterligare att återföras som intäkt
 under 2019 samt därutöver 2% av de anläggningsavgifter som erhålls under 
resten av året.

Not 20. Kortfristiga skulder 2019-08-31 2018-06-30

Skuld bolag, koncernkonto 59 884 87 919

Leverantörsskulder 91 159 71 080

Preliminär inkomstskatt för anställda 26 764 26 111

Skulder till staten 6 447 6 147

Upplupna löner 16 216 16 432

Upplupna semesterlöner 31 717 92 189

Upplupna sociala avgifter 44 545 66 958

Upplupen särskild löneskatt 15 614 13 371

Upplupna pensioner individuell del, exklusive särskild 
löneskatt

37 539 26 732

Förutbetalda skatteintäkter 12 106 11 303

Övriga kortfristiga skulder 52 470 32 147

Summa kortfristiga skulder 394 461 450 389

Not 22. Justering för ej  

likvidpåverkande poster 2019-08-31 2018-06-30

Justering för av- och nedskrivningar 68 884 50 154

Pensionsavsättning -1 087 1 524

Återställning deponi -416 -2 611

VA-investeringsfond -1 667 -1 250

VA Anslutningsavgifter -955 -672

Reavinst (-)/reaförlust (+) vid försäljning av anlägg-
ningstillgångar

-4 777 -2 096

Reavinst (-)/reaförlust (+) vid försäljning av finansiell 
anläggningstillgång

-831 0

Reavinst (-)/reaförlust (+) vid försäljning av  
exploateringsfastigheter

-6 041 -606

Upplösning av infrastrukturbidrag 372 279

Upplösning av investeringsbidrag -647 -101

Avrundningsdifferens 100 0

Summa justering för ej likvidpåverkande poster 52 935 44 621

Not 21. Ansvarsförbindelser 2019-08-31 2018-06-30

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna

578 911 601 234

Genomförda inlösen av pensionsrätter intjänade före 
1998, belopp inkl. särskild löneskatt (24,26 %):

År 2006: Pensionstagare födda 19420101-19430415 24 335 24 335

År 2007: Pensionstagare födda 19430416-19440331 29 123 29 123

År 2008: Pensionstagare födda 19440401-19440731 9 493 9 493

År 2010: Pensionstagare födda 19460108-19461226 24 408 24 408

År 2010: Pensionstagare födda 19470104-19470316 9 853 9 853

År 2011: Pensionstagare födda 19470317-19470417 4 185 4 185

År 2011: Pensionstagare födda 19370104-19381020 10 133 10 133

År 2012: Pensionstagare födda 19381021-19391230 19 816 19 816

År 2013: Pensionstagare födda 19640110-19640724 3 253 3 253

År 2013: Pensionstagare födda 19650104-19651130 6 637 6 637

År 2016: Vissa utvalda pensionstagare 11 261 11 261

År 2017: Vissa utvalda pensionstagare 4 068 4 068

År 2018: Vissa utvalda pensionstagare 5 087 0

Summa genomförda inlösen av pensionsrätter intjä-
nade före 1998 161 652 156 565

b) Övriga ansvarsförbindelser   

Borgen

Borgen gentemot Värnamo Stadhus AB,  
varav utnyttjat 209 500 tkr (209 500 tkr)

276 000 276 000

Borgen gentemot Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, 
varav utnyttjat 596 000 tkr (596 000 tkr)

596 000 596 000

Borgen gentemot Finnvedsbostäder AB,  
varav utnyttjat 1 132 511 tkr (1 076 831 tkr)

1 500 000 1 200 000

Borgen gentemot Värnamo Energi AB,  
varav utnyttjat 190 000 tkr (190 000 tkr)

395 000 395 000

Borgen gentemot kommunalförbundet SÅM,  
varav utnyttjat 55 913 tkr (11 730 tkr)

105 570 46 920

Borgen gentemot Värnamo Tennisklubb,  
varav utnyttjat 0 kr (586 tkr)

0 1 800

Kommunalt borgensansvar egnahem, per 2018-12-31 48 79

Övriga borgensförbindelser, per 2018-12-31 300 300

Summa borgen 2 872 918 2 516 099

Privata medel, per 2018-12-31 8 7

Donationer att förvalta 553 844

Summa övriga ansvarsförbindelser 2 873 479 2 516 950

c) Medlemskap i Kommuinvest   

Värnamo kommun har i april 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommun-
invest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 
2019-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-
förbindelser.
 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett ev. ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse.
 Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Värnamo kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-06-30 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala 
förpliktelser till 457,5 miljarder kronor och totala tillgångar till 455,1 miljarder kronor. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 668 miljoner kronor och andelen av de totala 
tillgångarna till 2 673 miljoner kronor.

d) Medfinansiering av upprustning av järnväg

"Värnamo kommun har i april 2019 beslutat att enligt avtal godkänna medfinansiering av upprust-
ning av järnvägen Jönköping - Vaggeryd - Värnamo - Nässjö, det så kallade Y:et. I överenskommelsen 
mellan Region Jönköpings län och Trafikverket garanterar Region Jönköpings län hela den regional 
medfinansieringen om 200 miljoner kronor under förutsättning att objektet finns med i planen, 
vilket fastställdes när planen antogs i maj 2018. 
 Parterna har kommit överens om hur medfinansieringen ska fördelas. Region Jönköpings län 
bidrar med 100 miljoner kronor, Jönköpings kommun med ca 50 miljoner kronor, Vaggeryds kommun 
med ca 23 miljoner kronor och Värnamo kommun med 27,3 miljoner kronor."
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RäkenskaperRäkenskaper

Nämnd/styrelse Belopp i miljontals kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse
Utfall tom 

2019-08
Utfall tom 

2018-06 Bokslut 2018

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige   

- Kommunledningsförvaltning 100,0 97,3 2,7 60,1 40,0 84,4

- Campus Värnamo 21,8 21,3 0,6 13,5 9,9 19,2

- Tekniskt utskott 87,7 84,5 3,2 55,8 54,8 88,6

 

Upphandlingsnämnd 2,6 2,6 0,0 2,4 4,5 9,4

Samhällsbyggnadsnämnd 63,3 63,1 0,2 39,7 30,5 62,7

Servicenämnd 29,8 30,8 -1,0 19,0 11,8 23,2

Kulturnämnd 30,4 30,4 0,0 21,5 16,7 29,7

Barn- och utbildningsnämnd 847,5 852,0 -4,5 534,3 431,0 828,7

Omsorgsnämnd 605,0 613,0 -8,0 406,1 298,9 596,7

Medborgarnämnd 141,7 166,0 -24,4 109,0 74,2 148,7

Överförmyndare 2,1 2,4 -0,3 1,8 1,4 2,3

Kommunrevisionen 1,6 1,6 0,0 0,7 0,6 1,5

Summa nämnder och styrelser 1 933,5 1 965,0 -31,5 1 263,9 974,3 1 895,1

Nämnd/styrelse Belopp i miljontals kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse
Utfall tom 

2019-08
Utfall tom 

2018-06 Bokslut 2018

Summa nämnder och styrelser (Omvänt tecken) -1 933,5 -1 965,0 -31,5 -1 263,9 -974,3 -1 895,1

Finansiering (kommunstyrelse) 1 945,0 1 959,3 14,3 1 321,2 944,2 1 910,5

Årets resultat 11,5 -5,7 -17,2 57,3 -30,1 15,4

Driftredovisning innehåller även interna poster mellan nämnderna i form av kapitaltjänst,hyra och andra tjänster.
Interna poster inom respektive nämnds egen verksamhet är eliminerade.

Driftredovisning

Nämnd/styrelse Belopp i miljontals kronor (mnkr) Budget 2019
Prognos 

2019 Budgetavvikelse

Utfall tom 
2019-08 

Inkomster

Utfall tom 
2019-08 
Utgifter

Utfall tom 
2019-08 

Netto
Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige    

- Kommunledningsförvaltning 5,3 5,7 -0,4 0 4,0 4,0 2,5 6,0

- Kommunledningsförvaltning,  
  Mark-& exploatering

108,8 43,8 65,0 0,0 3,5 3,5 - -

- Campus Värnamo 0,8 0,8 0,0 0,0 0,6 0,6 1,6 1,9

- Tekniskt utskott 316,5 258,4 58,0 -2,1 174,6 172,5 79,1 218,5

Upphandlingsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3

Samhällsbyggnadsnämnd 5,1 4,1 1,0 0,0 0,9 0,9 2,0 3,6

Servicenämnd 17,8 13,1 4,7 0,0 2,4 2,4 2,0 10,7

Kulturnämnd 4,4 1,1 3,3 -0,6 1,1 0,5 6,0 7,2

Barn- och utbildningsnämnd 19,2 18,0 1,2 -1,8 10,1 8,3 2,7 11,5

Omsorgsnämnd 33,7 11,9 21,8 0,0 4,0 4,0 2,7 6,2

Medborgarnämnd 6,3 3,0 3,3 0,0 0,3 0,3 0,4 0,8

Finansiering (kommunstyrelse) 67,5 1,4 66,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa nettoinvesteringar 585,2 361,3 224,0 -4,5 201,5 197,0 99,5 267,7

Inkomster mark och explotering  
(Kommunstyrelse)

-30,0 -19,0 -11,0 -18,3 0,0 -18,3 - -

Inkomster anläggningsavgifter (VA) -8,5 -6,5 -2,0 -2,5 0,0 -2,5 - -

Summa investeringar inklusive inkomster 546,7 335,8 211,0 -25,3 201,5 176,2 99,5 267,7

Periodens största investeringar Belopp i miljontals kronor (mnkr) Nämnd Utfall tom 190831 Totalt utfall tom 190831

Östboskolans tillagningskök Tekniskt utskott 22,8 45,0

Östboskolan ombyggnad förvaltningslokaler Tekniskt utskott 18,1 31,9

Ombyggnad Östboskolan Hus B grundskola Tekniskt utskott 14,3 58,8

Tillagning kök och matsal Gröndalsskolan Tekniskt utskott 11,3 14,2

Överföringsledning Bredaryd-Stomsjö Tekniskt utskott 8,8 86,0

Nybyggnad fsk kv Dalen Mosslelunds förskola Tekniskt utskott 7,3 13,3

Överföring Bredaryd-Pålslund pumpstationer Tekniskt utskott 7,2 11,4

Planerat fastighetsunderhåll Tekniskt utskott 6,6 Årligt anslag

Fördelning investeringar för perioden 1901-1908 
Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Investeringar i skattefinansierad verksamhet 148,7

Investeringar i exploateringsverksamhet 9,8

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet 38,5

Summa nettoinvesteringar 197,0

Investeringsredovisning

-31,5
miljoner kronor

Nämndernas totala budgetavvikelse är -31,5 miljoner kronor

197
miljoner kronor

Periodens nettoinvesteringar uppgår till  
197 miljoner kronor, vilket är nästan 70 miljoner 
kronor högre än motsvarande tid 2018.
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Delårsberättelse per nämndDelårsberättelse per nämnd

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

1. Viktiga händelser under året 
Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att leverera sam-
ordning, utöva ledning och styrning samt bistå med strategiska 
underlag, analys och uppföljning av resultat. Måndag 1 april var 
första dagen med kommunledningsförvaltningens nya organisa-
tion för att bättre möta det uppdraget. Upphandling är inte längre 
egen förvaltning, utan en avdelning på tolv personer i kommun-
ledningsförvaltningen. Nya medarbetare är också mark- och 
exploateringsavdelningen, som tidigare tillhörde samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Förvaltningen har uppdraget att samordna 
även säkerhetsfrågorna i kommunen/koncernen. Nya tjänster och 
därmed nya medarbetare är säkerhetssamordnare och informa-
tionssäkerhetssamordnare. Sedan årsskiftet finns en destinations-
enhet med enhetschef, turistinformatör och turism- och destina-
tionsutvecklare, de båda senare tjänsterna var fram till årsskiftet 
på Värnamo Näringsliv AB (VNAB). Kanslichef har rekryterats, 
som även har funktionen kommunjurist. En omstrukturering har 
skett på HR-avdelningen där tjänsten som ledarutvecklare inte 
finns kvar och arbetet fördelats på övriga medarbetare. 
 Kommungemensam utbildning av förtroendevalda genomför-
des vid årets början. 
 I Värnamo kommun röstade 55,58 procent (2014: 51,64 pro-
cent) av röstberättigade i valet till europaparlamentet i maj.
 Arbetsmiljö och sjukfrånvaro är i fokus på HR-avdelningen 
och i förvaltningarna. Ett nytt samverkansavtal tecknades med 
de sjutton fackliga organisationerna innan sommaren och det 
kommer stärka detta arbetet ytterligare. Projektet Heltidsresan har 
avslutats, men mycket arbete återstår för att uppnå en heltidskul-
tur så arbetet kommer att fortsätta. 
 Pågående och framtida exploateringsområden för bostäder och 
verksamhetsområden har en ökad osäkerhet. Detta beror bland 
annat på att viktiga detaljplaner har överklagats vilket påverkar 
exploateringstakten. Plan- och projekteringstider/kostnader fort-
sätter att öka för nya exploateringar.
 I övrigt har bostadsbyggnationen tagit fart gällande 100 lägen-
heter inom Nylundsområdet. Verksamhetsetableringen är fortsatt 
stark på Bredasten och inom det nya området utmed Lundbyvägen 
och väg 27. 
 Från att under ett antal år förberett bytet av ekonomisystem så 
infördes det nya ekonomisystemet och ny kodplan 1 januari 2019. 
Att byta ekonomisystem är en stor investering och tar dessutom 
mycket resurser i anspråk. Skälen till att byta ekonomisystem har 
varit flera men införandet av automatiserade flöden och kontroller 
mot leverantörer, kunder och för anställda är ett viktigt argument 
där ett nytt och modernt system är en förutsättning för en sådan 
process. Även minskningen från tre till ett ekonomisystem har 
gjort arbetet mer lätthanterligt och effektivt. 
 Kommunstyrelsen har antagit styrdokumentet Plan för upp-

handling för vidarebeslut i kommunfullmäktige under hösten. 
Planen syftar till att beskriva hur kommunens upphandlingar ska 
fungera som ett strategiskt verktyg för att sträva mot Värnamo 
kommuns Vision. Under våren antogs också Plan för Värnamo 
kommuns miljöarbete. Planens syfte är att leda till handling inom 
strategiskt utvalda områden inom klimat och miljö. 

1.1 Digitalisering
Framtagande av Plan för centrala strategier för digitalisering har 
fortsatt och är beslutad av kommunfullmäktige i augusti.  Kom-
munen ska växla upp arbetet för att kommunen ska dra nytta av 
de möjligheter som digitalisering kan innebära. Utbildningar har 
fortsatt inom kommungemensamma projektet Alla på banan. Kom-
petensakademien har erbjudit kostnadseffektiva internutbildningar 
i verksamhetssystem. En satsning på gemensam systemförvaltning 
enligt PM3 har inletts, där kommunikation och digital arbetsplats 
blir de första objekten.
 En förstudie om behov och förväntan på intranätet Nettan har 
legat till grund för utvecklingsarbetet att förändra strukturen enligt 
Funka. Förväntad nytta är att fler ska använda Nettan och det ska 
vara enklare att hitta på Nettan.
 Ett utvecklingsprojekt gemensamt med barn- och utbildningsför-
valtningen och medborgarförvaltningen för samordnad utveckling 
av kommunens beslutsstödsystem för verksamheters kvalitetsrap-
porter har genomförts. Mall för verksamhetsrapport i Hypergene 
med sammanhållet presenterad information avseende verksamhet, 
personal, ekonomi, kvalitet och målstyrning där information kopplas 
från olika källsystem har tagits fram. Detta blir ett verktyg för effek-
tiv planering, budgetering, styrning, ledning, uppföljning och analys.
 Ekonomisystemsinförandet ska leda till effektivisering genom 
minskat antal system och förbättrat arbetssätt genom att ekonomi- 
och inköpsprocesser samlas i ett system. Det tidigare systemet har 
inte någon plan för arkivering.
 En arbetsintensiv upphandling av HR-systemet har påbörjats i 
samverkan med Gnosjö kommun.
 Arbetet med att göra utbudet av tomter för bostadsändamål mer 
tillgängligt för den tomtsökande fortsätter. Under hösten 2019 kom-
mer ett nytt program för detta finnas på kommunens hemsida.
Internt fortgår arbetet med att alla avtal ska göras mer GIS-vänliga.
 Ett viktigt digitaliseringsprojekt har påbörjats och det är i form 
av projektet 100% e-handel. Införande av ekonomisystem med till-
hörande Marknadsplatsen har varit en viktig milstolpe i arbetet med 
e-handel i Värnamo kommun.  Samtliga leverantörer till alla offent-
liga myndigheter ska från och med april 2019 skicka e-faktura. När 
projektet är genomfört har vi en gemensam plattform där samtliga 
beställare i kommunen ska avropa alla typer av varor och tjänster. 
Detta kommer leda till bland annat minskade handläggningstider 
och till besparingar genom att vi avropar från avtalat sortiment. 

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR
2.1 Nämndens mål 

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Kommunstyrelsen följer upp resultat och stimulerar till 
en strategisk utveckling i Värnamo kommun.  

Nämnden vill att kommunens 
utveckling kännetecknas av ökad 
hållbarhet, attraktivitet, tillväxt och 
trygghet.
 Förvaltningen ska leda och utveckla 
kommunens strategiarbete genom 
underlag, stöd, uppföljning och analys 
av resultat. 

Förvaltningen har medverkat i 
framtagande av strategiska underlag 
såsom befolkningsprognos, 
översiktsplan, fördjupad 
översiktsplan, stadsbyggnadsvision, 
projekt för centrumutveckling och 
järnvägsområdesutredning. Mark- och 
exploateringsavdelningen har fortsatt 
att driva utvecklingsarbete med 
planavdelning och teknisk förvaltning 
för att utveckla detaljplane-
processen, minska ledtider, minska 
konsultberoendet, identifiera trånga 
sektorer samt bejaka att saker kan ske 
parallellt.
 Förvaltningen har tagit fram en 
modell för att kartlägga visionens 
påverkan på förvaltningars 
verksamheter. Barn- och 
utbildningsförvaltningen var först ut, 
och deltog i nära samverkan. 
 Värnamo kommun ska utveckla sin 
samverkan, där regionala nätverk blir 
allt viktigare. 
Målet bedöms nås i hög grad.

Kommunstyrelsen leder och stödjer förvaltningarna 
genom att skapa förutsättningar att bedriva 
verksamheten med rätt kvalitet och resurseffektivitet.

Kommunstyrelsens mål riktas 
mot uppföljning, en effektiv 
resursanvändning genom samordning 
och utvecklat arbetssätt, inte minst 
genom digitalisering.
 Kommunledningsförvaltningens 
uppdrag är att ge stöd till övriga 
förvaltningar i uppdraget att utveckla 
verksamheten med, och inom, 
den tilldelade budgeten. Övriga 
förvaltningars ledningsgrupper 
förväntar stöd och ledning i det 
uppdraget.

Förvaltningen har arbetat med 
pilotprojekt med två förvaltningar 
kring sammanhållen rapport i 
Hypergene. Ekonomiuppföljning i det 
nya systemet skulle leda till förbättrad 
prognos och analys samt medverka 
till en effektiv resursanvändning. 
Den mer genomgripande översynen 
hur vi arbetar med system för 
budget och prognos som beskrivs 
i verksamhetsplan återstår att 
verkställa.
Målet bedöms nås delvis.  

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Externa och interna kontakter präglas av gott 
bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.

Medborgare och förvaltningens 
medarbetare ska känna till, och känna 
stolthet över vision och uppnådda 
resultat och ha möjlighet att påverka.
 Delaktigheten varierar mellan olika 
grupper. Kommunstyrelsen vill genom 
riktade insatser nå ökad jämlikhet i 
medborgares delaktighet. 

Visionen används i debatt och 
planering. Skälen för kommunens 
behov av tillväxt kan kommuniceras 
än tydligare, och på de sätt som olika 
aktörer kan medverka till resultat. 
 Resultatet för LUPP (lokal 
uppföljning på ungdomspolitiken) har 
analyserats. Åtgärder utifrån resultatet 
planeras. 
 Landsbygdsdialoger genomförs med 
högt deltagande och engagemang. 
Målet bedöms nås i hög grad. 
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2.2 Nämndens Ekonomi
2.2.1 Driftsredovisning

Kommunledningsförvaltningens driftbudget för 2019 är 100,0 
miljoner kronor. Av budgeten har 60,1 miljoner kronor (60 %) 
förbrukats under januari – augusti 2019.
Prognosen för helåret 2019 visar ett överskott på 2,7 miljoner kronor. 
Överskottet beror bland annat på:
• Lägre personalkostnader på grund av vakanser med mera samt 

övriga mindre avvikelser på avdelningarna, beräknat överskott 
cirka 0,8 miljoner kronor. 

• Feriearbetare, visar ett överskott på cirka 0,3 miljoner kronor.
• Bredbandsbidrag, turtäthet och infrastruktur landsbygd, cirka  

0,7 miljoner kronor
• Inom Mark och exploatering ökade intäkter för arrenden, hand-

läggningen övertagits från tekniska förvaltningen från 2019,  
0,9 miljoner kronor.

2.2.2 Investeringsredovisning

Kommunledningsförvaltningens (exklusive mark- och exploatering) 
investeringsbudget för 2019 är 5,3 miljoner kronor. Av budgeten har 
4,0 miljoner kronor (75 %) förbrukats under januari – augusti 2019.
Prognosen för helåret 2019 visar ett underskott på 0,4 miljoner 
kronor. Underskottet beror bland annat på:
• Totalbudgeten för projekt ekonomisystem är 6,8 miljoner 

kronor, kostnaderna kommer att överskridas med cirka 2,0 mil-
joner kronor för hela projektet. Orsaken till detta är bland annat 
att kostnaderna för integrationer underskattats vid framtagandet 
av projektbudgeten. Dessutom har några tillägg av funktioner i 
ekonomisystemet som godkänts av Värnamo kommun medfört 
ökade kostnader.

• Projekt HR-system är i uppstartsskedet med förstudie med 
mera, beräknat överskott på 0,7 miljoner kronor

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för 
arbetsgivare och egna verksamheter att rekrytera, och 
inom egna organisationen kompetensutveckla och 
behålla personal.

Kompetensförsörjningen ska tryggas 
genom att kommunen ska vara 
attraktiv att verka och bo i. Den egna 
organisationen ska vara en attraktiv 
arbetsplats där ett motiverande 
ledarskap utövas. Medarbetarskap i 
Värnamo kommun ska associera till 
tillit, delaktighet och utveckling. 

Den grupp som BGR Business 
Gnosjöregion samordnat i kommunen 
kring kompetensförsörjningsfrågor är 
vilande.
 Förvaltningen har för kommun-
organisationen arbetat med 
kompetensutvecklingssatsningar 
genom kompetensakademien, Alla på 
banan samt utveckling genom ESF-
projekten i ”En hälsosam arbetsplats 
för ett hälsosamt arbetsliv”. HR 
kartlägger vad som görs på respektive 
förvaltning när det gäller att trygga 
kompetensförsörjningen, i syfte att 
hitta möjligheter till samverkan och 
lärande mellan förvaltningarna.
Målet bedöms nås i hög grad. 

Medarbetarna är nöjda med sin upplevda 
arbetssituation gällande ledarskap och personlig 
utveckling.

Förvaltningens medarbetare ska 
utvecklas i yrkesroller och kompetens, 
och vara bärare av koncern-perspektiv. 
Förvaltnings-gemensamma arbetssätt, 
kommunikation och samordning via 
t ex ledningsgruppen resulterar i att 
medarbetare har ökade förutsättningar 
att vara bärare av koncern-
perspektivet i sin yrkesutövning.

Medarbetares delaktighet och att de 
ges mandat och ansvar i sin yrkesroll 
är centralt om ett motiverande 
ledarskap ska tillämpas. Förvaltningens 
medarbetare behöver kunskap om 
motiverande ledarskap för att vara 
bärare av organisationens styrnings- 
och ledningsfilosofi, som stöd i sitt 
uppdrag att leverera samordning, 
utöva ledning och styrning samt bistå 
med strategiska underlag, analys och 
uppföljning av resultat. Målet bedöms 
nås i hög grad. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Kommunstyrelsen leder aktivt utvecklingen för att 
Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom 
områdena resande och energianvändning.

Medarbetare ska ha möjligheter och 
kunskap för att i yrkesutövningen 
göra val som leder till minskad 
klimatpåverkan.

Förvaltningen har arbetat med 
”Värnamo laddar upp”, med 
instruktionsfilmer, genomgång och 
provkörning av bil och infrastruktur.
 Nyhetsbrev med kunskap och 
inspiration för hållbar utveckling 
publiceras digitalt månadsvis. En 
digital miljöutbildning har tagits fram. 
Målet bedöms delvis nås.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

• Beslutsstöd/Utdata, inköp av läsplattor till politiker, inköp av 
inventarier och IT-utrustning med mera, beräknat överskott på 
0,9 miljoner kronor.

Mark- och exploateringsavdelningens nettobudget för 2019 är 
totalt 78,8 miljoner kronor (utgifter 108,8 miljoner kronor och 
inkomster 30 miljoner kronor). Under perioden januari – augusti 
2019 har utgifterna varit 3,5 miljoner kronor och inkomsterna 18,3 
miljoner kronor. Tekniska förvaltningen genomför på uppdrag av 
mark- och exploateringsavdelningen omfattande arbeten. Utgiften 
uppgår per 2019-08-31 till cirka 14 miljoner kronor, som ännu inte 
flyttats över till mark- och exploateringsavdelningen, detta sker 
innan årets slut. 

 Prognosen helåret 2019 pekar mot ett överskott mot budget 
med 54 miljoner kronor. Prognosen för utgifterna är 44 miljoner 
kronor, ett överskott med 65 miljoner kronor. Inkomsterna 2019 
beräknas till 19 miljoner kronor, mot budgeterat 30 miljoner kro-
nor, således ett underskott på intäkterna med 11 miljoner kronor.
Bostadsexploateringen Mossle, Värnamo, är överklagad och blir 
inte färdigställd under 2019. Exploatering av Bredasten etapp 3 
kommer inte att genomföras under 2019. 
 Under året blir Häggegård, Bredaryd klar. Bostadsexploate-
ringen Åminne Södra och industriexploateringen av etapp 3 på 
Bredasten, Värnamo har påbörjats. 
 Medarbetarna på förvaltningen har låg genomsnittlig sjukfrånvaro.

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter -4,6 -5,4 0,8 -4,4 -2,7 -4,5

Kostnader 104,6 102,7 1,9 64,5 42,7 88,9

Nettokostnad 100,0 97,3 2,7 60,1 40,0 84,4

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Nämnd- och styrelseverksamhet 7,3 7,3 0,0 5,1 3,5 6,7

Stöd till politiska partier 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2

Övrig politisk verksamhet 1,2 1,2 0,0 0,8 0,6 1,2

Allmänna val 0,5 0,3 0,2 0,3 -0,5 0,9

Fysisk/tekn planering, Mark- och exploatering 2,7 2,3 0,4 1,0 0,0 0,0

Bostadsförbättring, Bredbandsbidrag 1,5 1,2 0,3 0,6 0,6 1,1

Näringslivsinsatser 3,3 3,5 -0,2 2,4 1,5 2,8

Turistverksamhet 0,9 0,9 0,0 0,5 0,8 1,6

Gator/vägar samt broar 0,7 0,5 0,2 0,1 0,0 0,1

Bidrag fritidsverksamhet 0,5 0,5 0,0 0,2 0,0 0,4

Övr ins till vuxna, Brottsförebyggande rådet 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

Lantegendomar 0,0 -0,4 0,4 -0,4 0,0 0,0

Kollektiv- och länstrafik 1,0 0,8 0,2 0,6 0,4 1,5

Gemensamma lokaler, övrigt 10,4 10,4 0,0 6,8 2,7 7,4

Kommunledningsverksamhet Adm 36,9 37,0 -0,1 23,2 17,4 34,7

Kommunikation och marknadsföring 1,9 1,8 0,1 1,1 1,0 1,8

Överförmyndarverksamhet 1,4 1,4 0,0 0,9 0,6 1,2

Kommunledningsverksamhet Övr 12,5 11,9 0,6 7,2 7,0 12,2

Personalbefrämjande åtgärder 4,7 4,2 0,5 1,9 0,9 4,8

Facklig verksamhet 1,6 1,8 -0,2 1,1 0,8 1,5

Upphandlingsverksamhet 6,2 5,7 0,5 3,0 0,0 0,0

Service vsh kontaktcenter 3,5 3,7 -0,2 2,5 1,4 3,2

Nettokostnad 100,0 97,3 2,7 60,1 40,0 84,4

Delårsberättelse per nämnd - Kommunstyrelsen - KommunledningsförvaltningenDelårsberättelse per nämnd - Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen
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3. Framtida utveckling och utmaningar
 KVALITET

 Målet för KVALITET ”Kommunstyrelsen leder och stödjer för-
valtningarna genom att skapa förutsättningar att bedriva verksam-
heten med rätt kvalitet och resurseffektivitet” bedöms endast nås 
delvis. Samtliga nämnder har ett kommande effektiviseringsupp-
drag. Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att ge stöd till 
övriga förvaltningar i uppdraget att utveckla verksamheten med, 
och inom, den tilldelade budgeten. Behovet och förväntan från 
övriga förvaltningars ledningsgrupper är att få stöd i det arbetet. 
Organisationsöversyner pågår av olika anledningar, som till exem-
pel arbetet med heltid som norm. Kommunledningsförvaltningen 
är ett stöd i detta arbete. Detta är ett arbete som behöver fortsätta 
och utvecklas ännu mer. Stöd och styrning kring arbetsmiljöarbe-
tet kommer att utvecklas, vilket är en nödvändighet för att trygga 
kompetensförsörjningen.
 För att åstadkomma en effektiv resursanvändning genom 
samordning behöver kommunledningsförvaltningen arbeta mer 
samordnat i kontakten med förvaltningarna. 
 Effektiviseringsuppdragen kan inte nås utan förändrat och 
utvecklat arbetssätt, inte minst genom digitalisering. Därför kom-
mer nämnders åtgärdsplaner utifrån Plan för centrala strategier för 
digitalisering behöva innebära processorientering, samt medbor-
garmedverkan och involvering av medarbetare.
 Arbetet fortsätter för att nå kommunstyrelsens effektivise-
ringsuppdrag och för att få största möjliga effekt av den interna 
organisationsförändring som genomförts. 

KLIMAT

Även nämndens mål inom KLIMAT ”Kommunstyrelsen leder 
aktivt utvecklingen för att Värnamo kommun minskar sin klimat-
påverkan inom områdena resande och energianvändning” bedöms 
endast nås delvis. Därför kommer hållbart resande vara en viktig 
fråga framöver. Fokus kommer att vara fossilfritt resande och 
beteendeförändringar. Resepolicyn kommer att revideras under 
hösten. Ansvar för drift av laddinfrastruktur är överfört till Värna-
mo Energi som i samband med detta fått uppdrag att tillskapa fler 
laddpunkter i kommunen. Den digitala miljöutbildning som tagits 

fram kommer att spridas internt och externt.

DELAKTIGHET

Att arbeta med delaktighet handlar om att se medarbetare, invånare, 
föreningar och företag som resurser i arbetet för att nå kommunens 
vision. Kommunens processer för detta behöver ständigt utvecklas 
för att nå en bred målgrupp. Medarbetarnas delaktighet är en nyckel-
fråga för att utveckla verksamheten och möta medborgarnas behov. 
Värnamo kommuns invånares engagemang är på samma sätt en 
nyckelfråga för att få tillväxt och utveckling i hela kommunen. Pro-
cessen för landsbygdsdialog utvärderas och går in i omgång två un-
der 2020.  I arbetet med delaktighet arbetar förvaltningen med stöd 
från SKL i professionsnätverk och nätverk för medborgarbudget.  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Att trygga kompetensförsörjningen för Värnamo kommun är en 
nyckelfråga för framtiden. Hur förvaltningen arbetar med denna 
fråga behöver utvecklas ytterligare. Arbetet med att profilera 
Värnamo som destination växlas upp, liksom arbetet för att stärka 
kommunens arbetsgivarvarumärke, dessa båda arbeten är påbörja-
de och kommer intensifieras under 2020.
 Tillgången till attraktiva boenden har en stark koppling till 
kompetensförsörjningen när arbetsgivare rekryterar. Framöver 
behövs ett samlad och tydligt fokus på att uppnå ambitionen om 
att bygga 200 lägenheter per år, liksom att tillse att verksamhets-
ytor finns tillgängliga. En ny Plan för bostadsförsörjning kommer 
att tas fram. Arbete inleds också med att ytterligare marknadsföra 
Värnamo som plats för företagsetableringar. 

2019-06-30 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 82 66 +16

Tillsvidareanställda, årsarbetare 82 66 +16

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 9 5 +4

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 9 5 +4

Sysselsättningsgrad, % 100 100 Oförändrat

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Övertid, tkr 88 37 +51
Övertid, timmar 205 81 +124
Fyllnadstid, tkr 14 5 +9
Fyllnadstid, timmar 81 20 +61
Timlön, tkr 195 104 +91
Timlön, timmar 1354 722 +632

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Sjukfrånvaro, % 1,4 2,3 -0,9 procent-
enheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 0 0 Oförändrat

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 211 174 +37

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Personalomsättning, % 7,6 6,2 +1,4 pro-
centenheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 6,1 3,1 +3,0 pro-
centenheter

2.3 Nämndens HR
Flera av HR-nyckeltalen påverkas av omorganisationen som 
gjorts den 1 april 2019 som bland annat innebär att mark- och 
exploateringsavdelningen överförts till kommunledningsförvalt-
ningen från samhällsbyggnadsförvaltningen och att hela upphand-
lingsförvaltningen, förutom logistikavdelningen, överförts till 
kommunledningsförvaltningen. En säkerhetssamordnare samt en 
informationssäkerhetssamordnare ingår från 1 april i kommun-
ledningsförvaltningen. Från årsskiftet har utvecklingsavdelningen 
utökats med en destinationsenhet bestående av två medarbetare.
 Det ökade antalet övertids- och fyllnadstimmar beror främst 
på EU-valet samt byte av ekonomisystem. Det ökade antalet 
timavlönades timmar avser en projektanställning på utvecklingsav-
delningen som tidigare fanns på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Förvaltningen har en ökad personalomsättning bortsett från pen-
sionsavgångar jämfört med 2018 och omsättningen är fördelad över 
samtliga avdelningar. Sjukfrånvaron på förvaltningen har minskat 
och är betydligt lägre jämfört med sjukfrånvaron på kommunnivå. 

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 5,3 5,7 -0,4 4,0 2,5 6,0
Nettoinvesteringar 5,3 5,7 -0,4 4,0 2,5 6,0

Största investeringar
Beslutsstöd/utdata 1,0 0,5 0,5 0,3 0,1 0,2
HR-system, upphandling 0,9 0,3 0,6 0,1 0,0 0,1
Ekonomisystem 1,3 3,3 -2,0 2,9 1,5 4,2

Investeringar, Mark och exploatering

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Inkomster -30,0 -19,0 -11,0 -18,3 0,0 -
Utgifter 108,8 43,8 65,0 3,5 0,5 -
Nettoinvesteringar 78,8 24,8 54,0 -14,8 0,5 -

Största investeringar
Mossle, Värnamo, exploatering bostäder 34,1 5,0 29,1 0,3 0,3 0,7
Bredasten, etapp 3, exploatering industriomr. 30,1 5,0 25,1 0,1 0,0 0,0
Åminne södra, exploatering bostäder 10,2 1,0 9,2 0,0 0,2 0,2

Delårsberättelse per nämnd - Kommunstyrelsen - KommunledningsförvaltningenDelårsberättelse per nämnd - Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen

Under våren hölls den årliga jobbmässan Jobb-GPS i 
Gummifabriken. Värnamo kommun deltog som utställare
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Kommunstyrelsen – Campus Värnamo

1. Viktiga händelser under året
Campus Värnamo

Redan under 2018 såg verksamheten som sin största utmaning att 
hitta strategier och bearbeta en eller flera högskolor för fortsatt 
samarbete. Detta för att högskolorna generellt har haft mer och mer 
återhållsam inställning till utlokaliserade utbildningar. Framtida 
samarbete ska vara direkt kopplade till forskningsmöjlighet och 
eventuellt digitaliseringens nya utmaningar. Under våren 2019 har 
verksamheten startat ett utredningsuppdrag kring högskolors intres-
se och behov av en Digital nod.

Utbildningsverksamhet

99% av alla som fullföljt utbildningar våren 2018 och 2019 är i 
arbete eller fortsatta studier. Fortsatt förtroende från Myndigheten 
för yrkeshögskolan att bedriva Fastighetsingenjör, nytt beviljande 
Verktygsteknik och Webbutvecklare .NET på distans. Mycket arbe-
te med framtagande av nytt distanskoncept. Stort revideringsarbete 
av alla kursplaner för ökad kvalitet och rättssäkerhet i utbildning-
arnas genomförande och examination. Lyckade rekryteringar och 
upphandlingar under våren. Fortsatt utveckling av studentcoachens 
arbete med fokus på anställbarhet. Vidare arbete för att förbättra 
villkoren för Sjuksköterskeprogrammets Värnamogrupp. 

Näringslivssamverkan

Tre av fyra yrkeshögskoleansökningar beviljade. Partnerskapet med 
tillverkande företag fortsätter att utvecklas positivt och det har ge-
nomförts lyckade kompetenshöjande utbildningar. Samarbete med 
de nationella branschorganisationerna Polymercentrum och Skär-
teknikcentrum fortsätter genom bland annat projekten Kompetens-
säkrad industri och Strategisk kompetensförsörjning via validering. 
Fortsatt ökning av kompetenshöjande utbildningar och aktiviteter 
med fler deltagare första halvåret än under hela 2018. Arbete med 
fyra yrkeshögskoleansökningar varav två nya utbildningar.

Kompetensakademi

Lyckad förtroendemannautbildning och Ledarforum med nya 
upplägg. Många genomförda utbildningar inom digitaliseringspro-
jektet Alla på banan. Nytt grepp om Materialresan med syfte att 
locka civilingenjörer till företagen i vår region, kallad Industriresan. 
Planeringsarbete tillsammans med Högskolan för lärande och kom-
munikation om det kommande Förskollärarprogrammet. Påbörjat 
utredningsuppdrag kring Den digitala noden.

Teknikcenter

Teknik i förskolan, utbildning för förskollärare, har genomförts i 
samarbete med NTA (Naturvetenskap och Teknik). Lyckat projekt 
kring Språkintroduktion med teknikaktiviteter för Värnamo kom-
muns samtliga elever i årskurs 5. En uppskattad regional tävling, 
Svenska Gymnasiemästerskapen för Uppfinnare (med Blixtlåset 
som arrangör) anordnades av Teknikcenter tillsammans med Finn-
vedsgymnasiet och Teknikcollage Västra Småland. En nyhet bland 
kvällskursutbudet har varit 3D-för vuxna. Den första Teknikcenter-
certifierade läraren har genomfört en skolaktivitet i Teknikcenter 
under våren. Teknikcenters lokal har blivit namngiven av SID, ett 
samverkansföretag. 

1.1 Digitalisering
Campus Värnamo är en utvecklingsorganisation som i sitt uppdrag 
har fokus på både kompetensutveckling och teknikutveckling. Med-
arbetarna använder digitala verktyg dagligen och via högskolesam-
verkan kommer i kontakt med nya digitala verktyg och plattfor-
mar kontinuerligt. Målsättningen för det egna arbetslaget är att i 
möjligaste mån, ersätta alla fysiska möten som innebär längre resor 
med digitala möten, för att spara arbetstid, resekostnad och miljö. 
Effekten av denna effektiviseringsåtgärd mäts (genom kontinuerlig 
registrering av digitala möten) och följs upp på arbetsplatsträffar. 
Arbetslaget arbetar aktivt med Outlook som kommunikations-
verktyg och Sharepoint som dokumenthanteringsplattform. Under 
2018-2019 arbetar verksamheten i samarbete med kommunens 
HR- och Utvecklingsavdelning med ett kommunövergripande 
digitaliseringsprojekt, Alla på banan. Detta för att höja den digitala 
kompetensnivån för anställda i Värnamo kommun. Verksamheten 
arbetar för att på sikt bygga en ”Digital nod” som arbetar med di-
gitala eftergymnasiala utbildningar samt med kompetensutveckling 
inom arbetsgivarnas digitaliseringsbehov. 

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR
2.1 Nämndens mål 
Nämndens mål finns under Kommunstyrelsen – Kommunlednings-
förvaltningen.

Delårsberättelse per nämnd Delårsberättelse per nämnd - Kommunstyrelsen - Campus Värnamo

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter -11,8 -12,3 0,6 -6,6 -5,1 -11,8

Kostnader 33,6 33,6 0,0 20,1 15,0 31,0

Nettokostnad 21,8 21,3 0,6 13,5 9,9 19,2

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Näringslivsinsatser 1,8 1,8 0,1 1,3 0,7 1,5

Campus Värnamo 4,1 4,2 -0,1 3,3 2,3 4,4

Teknikcenter 3,8 3,8 0,0 2,0 1,6 3,3

Kompetensakademin 3,2 3,2 -0,1 2,0 0,9 2,4

Hög-och yrkeshögskoleutbildning 8,9 8,2 0,7 4,9 4,4 7,6

Nettokostnad 21,8 21,3 0,6 13,5 9,9 19,2

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 0,8 0,8 0,0 0,6 1,6 1,9
Nettoinvesteringar 0,8 0,8 0,0 0,6 1,6 1,9

Största investeringar
IT-utrustning utbildningar 0,4 0,4 0,0 0,4 0,2 0,2
Campus Värnamo, Etapp 2 - inventarier 0,2 0,2 0,0 0,1 1,4 1,7

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

2.2 Nämndens Ekonomi
2.2.1 Driftsredovisning 

Campus Värnamos driftbudget för 2019 är 21,8 miljoner kronor.  
Av budgeten har 13,5 miljoner kronor (62 %) förbrukats under årets 
första åtta månader. 
Prognosen för helåret 2019 visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor. 
Överskottet förklaras av fler uppdragsutbildningar och bra upp-
handlingar av konsulttjänster. Däremot har verksamheten högre 
hyres- och städkostnader än budgeterat. Enligt tidigare beräkningar 
och det tillskott som tillfördes budgetramen för 2019, har verk-
samheten budgeterat 6,1 miljoner kronor för hyra och 0,2 miljoner 
kronor för städ. Dessa kostnader har visat sig öka till 6,2 miljoner 
kronor respektive 0,4 miljoner kronor. För detta har inte verksam-
heten fått någon budgetkompensation.

2.2.2 Investeringsredovisning

Campus Värnamos investeringsbudget för 2019 är 0,8 miljoner 
kronor. Av budgeten har 0,6 miljoner kronor (75 %) förbrukats årets 
första åtta månader. 
 Prognosen för helåret 2019 visar inget överskott/underskott. 

99%

av alla som fullföljt utbildningar våren  
2018 och 2019 är i arbete eller fortsatta studier.
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2.3 Nämndens HR
Nämndens HR finns under Kommunstyrelsen – Kommunlednings-
förvaltningen.

3. Framtida utveckling och utmaningar
Campus Värnamo 

Verksamheten har stora utmaningar för att hitta sin roll i gummifa-
brikskonceptet. Verksamheten har inlett arbete kring övertygelse, 
framtid och strategiskt kvalitetsarbete.

Utbildningsverksamhet 

Under 2019 läggs fokus på att bibehålla god kvalitet i utbildningar-
na och vidareutveckla verksamheten för att få en högre genom-
strömning. Fortsatt utvecklingsarbete för att bidra till studenternas 
anställbarhet genom medvetet agerande i utbildningsarbetslaget 
i kombination med studentcoachens arbete. Fokus på utveckling 
av distanskoncept för Yh-utbildningar samt att öka antalet sända 
föreläsningar inom sjuksköterskeprogrammet.  

Näringslivssamverkan  

Fokus under 2019 ligger på att vidareutveckla organisationen och 
verksamheten kring partnerskapet mellan Campus Värnamo och 
företagen samt att rekrytera nya företag. Vidareutveckla samverkan 
med näringslivsbolag, näringslivsföreningar samt branschorgani-
sationer. Vidareutveckling av flexibla upplägg för yrkeshögskole-
utbildningar. Bygga upp ett ackrediterat testcenter för FAVAL, ett 
valideringssystem för validering av fastighetsbranschens yrkesroller 
som har tagits fram av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. 
Utmaningar för verksamhetsområdet är den tilltagande digitalise-
ringsvåg som berör arbetsgivare i alla branscher. 
 

Kompetensakademi  

Fortsatt strategiskt arbete för att bedriva högskoleprogram i Värna-
mo även i framtiden. Intresset för att förlägga högskoleutbildningar 
utanför högskoleorterna är svalt. För att öka attraktiviteten är ökad 
digitalisering och forskningsanknytning viktiga delar. Under 2019 
pågår arbete inom dessa områden. Tillsammans med Högskolan för 
lärande och kommunikation planeras start för Förskollärarutbild-
ning under hösten 2020.  
 Hälsohögskolan, Jönköping University, är beredda att fortsätta 
anta studenter till en studiegrupp till Sjuksköterskeprogrammet i 
Värnamo. Samverkan med Jönköping University inom innovation, 
teknik, ekonomi och design (TED) och materialresa planeras. En 
plan för fortsättning av digitaliseringsprojektet Alla på banan ska 
tas fram för kommunens kontinuerliga kompetensutveckling inom 
området. Den framtida finansieringen av denna verksamhet behöver 
diskuteras. Pågående utredningsuppdrag kring uppbyggnaden av 
en ”Digital nod” engagerar många intressenter. Samarbete kring 
utvecklingsprojekt planeras tillsammans med tre högskolor. 
 
Teknikcenter 

Behovet att utbilda personer inom tekniska yrken kommer vara 
fortsatt högt på både gymnasial- och eftergymnasial nivå. Satsning-
en på att stärka teknikintresset bland barn och ungdomar är fortsatt 
prioriterat. För att kunna öka antalet skolgrupper fortsätter arbetet 
med att utbilda pedagoger inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
Kommande år leder pedagogerna egna grupper i Teknikcenter.  
En större variation på kurser och erbjudanden utvecklas kontinuer-
ligt. Teknikcenter vill vara en viktig part i innovationsprojekt i sam-
verkan med akademi och näringsliv. Fortsatt strategiskt arbete med 
att knyta teknikföretag nära Teknikcenter i syfte att öka samverkan 
med och intresset för företagen samt att bidra till att finansiera 
verksamhetens materialinköp.  

Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

1. Viktiga händelser under året 
Inom fastighetsdriften införs 2019 ett nytt system för tillsyn och 
underhåll, vilket bedöms stärka kvalitet och egenkontroll. Expo-
skolan blev klart till höstterminensstarten. Avgörande steg till att 
stärka medborgarförvaltningens lokalförsörjning har skett och 
dessa lösningar bedöms vara klara under 2020. Nybyggnation för-
skola Mossle och i Rydaholm pågår och bedöms vara klara 2020. 
Nya lokaler till omsorgsförvaltningens hemsjukvård på Östbosko-
lan samt nytt kök på Östboskolan färdigställdes sommaren 2019. 
Trafiklösningar och bussgata i anslutning till Exposkolan kommer 
att bli klart i höst. Exploatering av verksamhetsområde Vita rör 
samt kringliggande cykelgata blir klart under året. Exploatering 
av bostäder på fastigheterna Draken och Ödlan är klart.
 Aktivitetsområde i Bor samt ett stort antal mindre frilufts- och 
fritidsprojekt i kransorterna är utförda under året. Överföringsled-
ning Värnamo-Bredaryd kommer att bli klar under hösten.

1.1 Digitalisering 
Försök med vattenmätare hos abonnent pågår under året för 
påbörjan av installation kommande år. Detta leder till enklare 
och automatisk uppdatering av förbrukning samt möjliggör ökad 
kundservice. Dessa mätare bedöms även kunna ge bättre underlag 
för att tidigt upptäcka läckage av vattenledningarna.
 Installation av fiber till Värnamo sporthall har skett för att 
möjliggöra TV-utsändning av elitseriespelande vollybolldamlaget 
samt för bättre uppkopplingsmöjligheter.

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål Fastighet: Bedömning:

• Tillhandahåller attraktiva lokaler till den kommunala verksamheten.
• Verkar för hållbarhet och god inomhusmiljö.
• Tillhandahåller avtalad fastighetsservice till den kommunala verksamheten.

Indikatorer: 2018: 2019: Målnivå 2019:

Förvaltningarnas behov av lokaler tillgodosedda. –

Optimerad drift och underhåll av fastigheter. –

Ändamålsenlig och miljövänlig lokalvård. –

Nämndmål Fritid: Bedömning:

Befrämja aktiv fritid och stärkt folkhälsa i en mänsklig tillväxtkommun på kort och lång sikt:
• Kundfokus och effektivt resursnyttjande.
• Kommunens fritidsarenor är attraktiva och ändamålsenliga med ett fokus på folkhälsa.
• Stärka kommunens attraktionskraft och starkt bidra till att realisera målet i visionen.

Verksamhetsmål: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Aktivt verka för fysisk aktivitet, aktiv fritid o folkhälsa –

Professionell dialog och stark servicekänsla kännetecknar alla kontakter med kommunens 
fritidsverksamhet

–

Alla ska ges samma möjlighet till tillgång till våra arenor och en rik och aktiv fritid –

Fritidsverksamhet ska kännetecknas av en effektiv användning av resurser för att kort- och 
långsiktigt maximera värdeskapande.

–

Verksamheten ska kännetecknas av förbättrings- och utvecklingsarbete för att kontinuerligt 
utveckling.

–

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR
2.1 Nämndens mål  

Delårsberättelse per nämnd
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Nämndmål Gata/park: Bedömning:

• Bra och säker miljö med trevliga park- och grönytor och väl fungerande infrastruktur.
• En jämn och hög kvalitet på gator och grönytor i såväl tätorten som kransorterna.

Verksamhetsmål: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Utbyggnad av vägnät och gång- och cykelvägar –

Rutiner för renhållning och snöröjning –

Långsiktigt vägunderhåll inklusive belysning –

God kvalitet vid kommunens park- och grönytor –

Nämndmål VA: Bedömning:

• Säkerställa rent och friskt dricksvatten på kort och lång sikt.
• Stärkt hållbarhet - minimera negativ påverkan på miljön från avloppsvatten.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Tillgång på rent dricksvatten på kort sikt –

Tillgång på rent dricksvatten på lång sikt –

Lägsta möjliga miljöpåverkan från avloppsvatten –

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

Nämnden ger god och snabb information om vår verksamhet och våra medborgare och medarbetare får svar på sina frågor. 
Medborgarna och medarbetarna är delaktiga i utvecklingen.

Indikatorer: 2016: 2019: Målnivå 2019:

Enkät Kritik på teknik (från 2016) 7,1 * Bättre

Andel besvarade anmälda ärenden i Infracontrol inom 24h – – Bättre

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning 3,7 * Bättre

Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetarengagemang) Styrning 71 * Bättre

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

En attraktiv arbetsplats där medarbetare med rätt kompetens kan rekryteras.
En attraktiv arbetsplats där vi utvecklar och behåller våra medarbetare.

Indikatorer: 2017: 2019: Målnivå 2019:

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap 74 * Bättre

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation 75 * Bättre

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” 78 * Bättre

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

Implementera gällande miljöprogram och identifiera framtida vägval för ökad hållbarhet.  

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andel personbilar och lätta lastbilar som drivs med förnybara  
drivmedel (mätning sker i stället som HVO i % av bränsle)

Bättre

Energianvändning/kvm i fastigheter – – Bättre

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

*Ej mätt 2018, mäts hösten 2019

*Mätning gjord på våren 2019, likvärdigt resultat i varje område jmf 2016, ändrade 
sätt att redovisa resultat gör att det är svårt att jmf med 7,1 från 2016.

2.2 Nämndens Ekonomi 
2.2.1 Driftsredovisning

Tekniska förvaltningens skattefinansierade driftsbudget för 2019 
är 87,7 miljoner kronor. Av budgeten har 55,8 miljoner kronor 
(63,6 %) förbrukats under första halvåret. 
 Prognosen för helåret 2019 visar en budget i balans för skattefi-
nansierade verksamheten. För den avgiftsfinansierade verksam-
heten är prognosen på ett överskott på 3,2 miljoner kronor vilket 
är målet för att finansiera det tidigare underskottet inom VA.

Skattefinansierad verksamhet 

Prognos: +/-0 

Fastighetsavdelningen
Prognos: +/-0
Flytten till Gillet har kostat förvaltningen 0,6 miljoner kronor och 
detta har fördelats ut på tekniska förvaltningens verksamheter.
Det löpande fastighetsunderhållet har varit stort de första åtta 
månaderna men kommer fortsättningsvis att hålla en viss återhåll-
samhet för att hålla budget i balans.

Gata/Park avdelningen:
Prognos: +/-0

Prognos Gata: 
+0,5 miljoner kronor
Behovet av underhållsasfaltering är inte lika stort som tidigare år. 

Prognos Park: 
-0,5 miljoner kronor
Kostnaden för bevattning och återplantering har varit stor i år del-
vis på grund av det torra sommarklimatet som var föregående år.

Skogen:
Prognos:+/-0
Skogen kommer att hålla sin budget (3,0 miljoner kronor netto per år).

Fritidsavdelningen:
Prognos:+/-0
Fritidsavdelningen kommer att hålla sin budget med hjälp av sin 
återhållsamhet på investeringsbidragen.

Deponi/Lakvatten:
Prognos: +/-0
Budget för lakvatten och bedömda kostnader för mätningar av 
gamla deponier kommer att hållas.

Avgiftsfinansierad verksamhet

VA-avdelningen:
Prognos: +3,2 miljoner kronor
Överskottet ska betala tidigare års underskott på grund av rivning 
av det gamla reningsverket.

2.2.2 Investeringsredovisning

Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2019 är 316,5 
miljoner kronor. Av budgeten har 172,5 miljoner kronor (55 %) 
förbrukats årets första åtta månader. Tekniska förvaltningens 
budget för intäkter avseende anläggningsavgifter är 8,5 miljoner 
kronor. Under årets fösta åtta månader har VA-kollektivet fått in 
2,5 miljoner kronor i anläggningsavgifter.
 Prognosen för helåret 2019 är 258,4 miljoner kronor. Sedan 
finns det ytterligare 92,5 miljoner kronor i kommunfullmäktiges 
investeringsbudget för 2019 där det krävs ett fullmäktige beslut 
för att utnyttja dessa medel. Av dessa är prognosen att 38,7 miljo-
ner kronor kommer att lyftas under 2019.
 Ett flertal investeringsprojekt har startats under året och flera 
fullföljs:
• Byggnation ny förskola Rydaholm – färdigställs 2020.
• Byggnation ny förskola Mosslelund – färdigställs 2020.
• Byggnation servicebyggnad vid Norregårds fotbollsplan, fär-

digställs våren 2020
• Exposkolan årskurs 4-6, klart och inflyttat.
• Ombyggnad av kök och omsorgslokaler på Östboskolan, klart.
• Pumpstation P4 i Åbroparken är upphandlad.
• Överföringsledning Pålslund-Bredaryd kommer färdigställas 

under 2019.
• Bostadsexploatering vid kvarteret Draken/Ödlan, klart förutom 

grönytor.
• Industriområde Vita rör, klart.

Delårsberättelse per nämnd - Kommunstyrelsen - Tekniska utskottetDelårsberättelse per nämnd - Kommunstyrelsen - Tekniska utskottet
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Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter -439,4 -440,4 1,0 -211,4 -155,8 -330,8

Kostnader 527,1 524,9 2,2 267,2 210,6 419,4

Nettokostnad 87,7 84,5 3,2 55,8 54,8 88,6

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Skattefinansierad verksamhet

Tekniska utskottet 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,1

Administration tekniska förvaltningen 1,2 1,2 0,0 0,1 1,2 2,7

Fastighetsförvaltning 1,3 1,3 0,0 0,1 2,3 0,1

Övrig fastighetsverksamhet 2,4 2,4 0,0 1,5 1,6 2,8

Fastighetsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,0

Parker 8,8 9,3 -0,5 6,3 3,5 7,5

Skog och kalkning -2,8 -2,8 0,0 -1,0 0,4 -3,3

Gator och vägar 33,5 32,9 0,5 21,3 15,8 33,1

Driftsbidrag 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0,5

Avfall 1,0 1,0 0,0 0,2 0,1 0,3

Turistverksamhet 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Fritidsverksamhet 8,2 8,2 0,0 5,0 8,4 8,7

Fritidsanläggningar 24,7 24,7 0,0 17,7 13,7 27,1

Föreningar 9,0 9,0 0,0 7,8 2,5 4,6

Totalsumma skattefinansierad verksamhet 87,7 87,7 0,0 59,4 49,5 84,2

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten och avlopp 0,0 -3,2 3,2 -3,6 5,3 4,4

Totalsumma avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 -3,2 3,2 -3,6 5,3 4,4

Nettokostnad 87,7 84,5 3,2 55,8 54,8 88,6

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019
Prognos 

2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06

Bokslut 
2018 Total budget 

Tot. utfall 
tom 2019-08

Inkomster 0 0 0 -2,1 -1,6 -8,0
Utgifter 316,5 258,4 58,1 174,6 80,7 226,5
Nettoinvesteringar 316,5 258,4 58,1 172,5 79,1 218,5
Inkomster för anläggningsavgifter -8,5 -6,5 -2,0 -2,5 - -

Investeringar inklusive anläggningsavgifter 308,0 251,9 56,1 170,0 79,1 218,5

Största investeringar
Östboskolans tillagningskök 15,8 25 -9,2 22,8 3,7 18,4 38 45
Östboskolan ombyggand TK 14,8 21 -6,2 18,1 1,1 11,4 28,6 31,9

Ombyggnad Östboskolan Hus B grundskola 15,5 17 -1,5 14,3 5,6 38,7 60 58,8

Tillagning kök och matsal Gröndalsskolan 25,6 13 12,6 11,3 1,5 1,9 28,5 14,2

Överföringsledning Bredaryd-Stomsjö 5,6 10,5 -4,9 8,8 9,4 16,5 82,5 86

Nybyggnad fsk kv Dalen Mosslelunds förskola 20,6 18 2,6 7,3 1,4 1,7 23 13,3

Överföring Bredaryd-Pålslund pumpstationer 11 9 2 7,2 0,9 3,8 15,1 11,4

Planerat fastighetsunderhåll 13,8 14 -0,2 6,6 4,1 9,2 Årligt 
anslag

Årligt 
anslag

VA-sanering Rönnegårdsvägen 1,2 6,3 -5,1 6,4 0,2 0,7 2 7,3
Parkering Gummifabriken 5,5 5,0 0,5 4,8 0,1 0,8 7 6,3

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

2019-06-30 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 205 196 +9

Tillsvidareanställda, årsarbetare 202 193 +9

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 10 10 Oförändrat

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 9 9 Oförändrat

Sysselsättningsgrad, % 98,4 98,5 -0,1 procent-
enheter

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Övertid, tkr 962 1 253 -291
Övertid, timmar 2 121 2 992 -871
Fyllnadstid, tkr 1 21 -20
Fyllnadstid, timmar 14 96 -82
Timlön, tkr 268 264 +4
Timlön, timmar 2 042 2 398 -356

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Sjukfrånvaro, % 6,4 5,8 +0,5 pro-
centenheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 60,4 54,1 +6,3 pro-
centenheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 566 461 +105

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Personalomsättning, % 3,0 3,7 -0,7 procent-
enheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 0,5 3,2 -2,7 procent-
enheter

2.3 Nämndens HR
Förvaltningen har låg omsättning på personal och alla medarbe-
tarna som vill arbetar heltid.
 Utfallet sammanlagt gällande övertid och mertid är 2019 cirka 
0,3 miljoner kronor lägre jämfört med motsvarande tid 2018. 
Förvaltningen är några fler tillsvidareanställda, 9 st. (3 parken, 1 
VA-ingenjör, 1 projektledare och 1 lokalvårdare med flera) 
 Förvaltningen har lyckats med viss rekrytering av ingenjörer 
men har fortsatt behov av rekrytering, främst av projekteringsin-
genjörer vilket är en svårrekryterad kompetens.

3. Framtida utveckling och utmaningar
Förvaltningen ska verka för att detaljplaner, projektering och 
byggnation/utbyggnad av Trälleborgsskolan samt idrottshall vid 
Gröndalsområdet kommer till verkställande.
 Vidare är det fokus kring att utverka detaljplan, projektering 
med mera till ny skola i Värnamo tätort. Fortsatt analys av 
översvämningsåtgärder samt för reservvattensystem prioriteras.
 Utveckla organisation och bemanning för stärkt gatudrift. 
Kompetensförsörjning av ingenjörer i allmänhet och projektörer i 
synnerhet är centralt för fortsatt lösande av uppdraget.

Delårsberättelse per nämnd - Kommunstyrelsen - Tekniska utskottetDelårsberättelse per nämnd - Kommunstyrelsen - Tekniska utskottet
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Delårsberättelse per nämnd

Upphandlingsnämnden

1. Viktiga händelser under året 
Styrdokumentet Plan för upphandling har efter remissrunda 
under hösten 2018 nu genomarbetats och reviderats under våren 
2019 och kommunstyrelsen har antagit den för vidare beslut i 
kommunfullmäktige under september månad. Planen syftar till 
att beskriva hur kommunens upphandlingar ska fungera som ett 
strategiskt verktyg för att sträva mot Värnamo kommuns Vision. 
Planen ska tydliggöra vilka strategier som ska prioriteras. 
 Införande av ekonomisystem med tillhörande Marknadsplatsen 
har varit en viktig milstolpe i arbetet med e-handel i Värnamo 
kommun.
 Från den 1 april 2019 ska samtliga leverantörer till alla 
offentliga myndigheter skicka e-faktura.
Idag tar Värnamo kommun emot ca 80 % av leverantörsfakturorna 
i form av e-fakturor. 
 Från den 1 april har upphandlingsavdelningen överflyttats 
till kommunstyrelsen och logistikenheten överflyttats till 
servicenämnden. 

1.1 Digitalisering
Ett viktigt digitaliseringsprojekt har påbörjats och det är i form av 
100 % e-handel. 
 Huvudsyftet med detta projekt är att öka kvalitén och 
hanteringen i allt inköpsrelaterat arbete inom Värnamo kommun. 
Förenklat kan sägas att när projektet är genomfört finns en 
gemensam plattform där samtliga beställare i kommunen ska 
avropa alla typer av varor och tjänster. Detta kommer leda till 
flera positiva vinster såsom:
• Minskad handläggningstid för beställningar och inköp. 
• Korrekta inköp – Fler avrop görs från avtalat sortiment vilket 

innebär stora besparingar för kommunen. 

Delårsberättelse per nämnd – Upphandlingsnämnden

2. Nämndens mål, ekonomi och HR

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Kvalitetssäkra processen från behov till slutanvändande. Vi arbetar med att processkartlägga vår 
verksamhet för att jobba vidare med 
verksamhetsutveckling, att vi följer och 
säkrar verksamhetens kvalitet.
 Arbetet med att utöka e-handeln, 
avtalskategorisering och inköpsanalys 
bidrar till att kvalitetssäkra 
verksamheten i enlighet med 
nämndens mål.

Avdelningen har arbetat med att 
införa den nya e-handelslösningen, 
projekt 100 procent e-handel, 
avtalskategorisering, inköpsanalys 
och planerar att fortsätta arbetet 
under hösten 2019. Problem med 
inrapportering av delegationsbeslut 
följer nämnden nu upp närmare.  
Målet bedöms i hög grad uppfyllt. 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Nämndens verksamhet kännetecknas av en 
professionell och rättssäker handläggning.

När våra intressenter är delaktiga i vår 
verksamhetsutveckling vet vi att vi rör 
oss åt rätt håll, samtidigt som vi tar 
tillvara på andras kompetenser vilket 
skapar synergieffekter.

Förvaltningen/Avdelningen har 
genomfört strategimöten med 
förvaltningarna, har också färdigställt 
en enkät som ska skickas ut till 
förvaltningens intressenter och har 
också färdigställt Plan för upphandling. 
Nästa steg är en kommunikationsplan 
för strategiska upphandlingar. Målet 
bedöms nås i hög grad.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Medarbetarna på förvaltningen ska vara nöjda med 
sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, 
respektfullt bemötande, ledarskap och personlig 
utveckling.

Engagerade och nöjda medarbetare 
är en förutsättning för verksamhetens 
möjlighet att möta mål och fortsätta 
utvecklas.
 För att tillvarata och utveckla 
medarbetarnas kompetenser skapas 
individuella utvecklingsplaner.

Förvaltningen/avdelningen har arbetat 
med innehåll och engagemang i 
APT, enhetsmöten. Verksamheten 
planerar fortsatt arbete med 
värdegrund och medarbetarskap. 
Målet bedöms i hög grad uppfyllt. 
(Medarbetarundersökning HT 2019)

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Skapa goda förutsättningar för att minska 
klimatpåverkan.

Klimatfrågan är central för en hållbar 
utveckling. Arbete med inköpsstöd 
som underlättar klimatsmarta val

Avdelningen har påbörjat arbetet med 
e-handelslösning som underlättar för 
beställarna att göra aktiva miljöval. 
Målet delvis uppfyllt.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

2.1 Nämndens mål

2.2.1 Driftsredovisning

Upphandlingsnämndens driftbudget för 2019 var 10,7 miljoner 
kronor. Från och med april 2019 har en omorganisation 
genomförts vilket inneburit att nämnden har en total budget under 
2019 på 2,6 miljoner kronor. Övrig budget är överflyttad till 
kommunstyrelsen och servicenämnden. 
 Upphandlingsnämnden har under januari-augusti förbrukat 
0,2 miljoner kronor av totalt 0,4 miljoner kronor. Prognosen för 

helåret 2019 visar för nämnden +/- 0 kronor
Upphandlingsavdelningen och logistikenheten gör under januari-
mars ett nollresultat med budget och utfall på totalt  
2,2 miljoner kronor. 

2.2.2 Investeringsredovisning

Upphandlingsnämndens tidigare investeringsbudget har flyttats 
över till kommunstyrelsen och servicenämnden. 

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter -3,3 -3,3 0,0 -3,3 -6,3 -12,5

Kostnader 5,9 5,9 0,0 5,7 10,8 21,9

Nettokostnad 2,6 2,6 0,0 2,4 4,5 9,4

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Upphandlingsnämnd 0,4 0,4 0,0 0,2 0,2 0,4

Fordonshantering (till servicenämnden 2019-04) 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,7

Upphandlingsförvaltning (till kommunstyrelsen 2019-04) 2,0 2,0 0,0 2,0 4,1 8,3

Nettokostnad 2,6 2,6 0,0 2,4 4,5 9,4

2.3 Nämndens HR
 En omorganisation genomfördes per 1 april 2019 vilket 
innebar att upphandlingsnämndens anställda flyttades över till 
kommunstyrelsen och till servicenämnden.

3. Framtida utveckling och utmaningar
För att möta behovet av stora besparingar de kommande åren 
behöver kommunens verksamheter bland annat fokusera på:
• Avtalsanalys och uppföljning av alla större/strategiska avtal 
• Projekt 100% e-handel
• Kompetensutveckling av kommunens inköpsorganisation - 

Bättre direktupphandlingar 
• Minska antalet direktupphandlingar genom upphandling av fler 

centrala ramavtal
• Fler FKU:er (förnyad konkurrensutsättning) inom befintliga avtal

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3
Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,3

Största investeringar
Fossiloberonde fordonsflotta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,1

80%
e-fakturor

Idag tar Värnamo kommun emot 
ca 80 % av leverantörsfakturorna i 
form av e-fakturor
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Samhällsbyggnadsnämnden 

1. Viktiga händelser under året 
Nämnden har flera stora uppdrag inom bland annat 
samhällsplanering. Under våren slutfördes två av dessa när 
fullmäktige beslutat om en ny stadbyggnadsvision för Värnamo 
stad och antog en ny översiktsplan för kommunen. Arbetet med 
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Värnamo tätort, plan för 
trafik och plan för grönstruktur fortgår.
 Ett nytt projekt har startats upp för att förbättra 
rekryteringsutfallet av beredskapsbrandmän. Projektet genomförs 
i samverkan med HR-avdelningen och siktar in sig på att rekrytera 
beredskapsbrandmän hos de som redan har kommunen som 
huvudarbetsgivare, till exempel tekniska förvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen med mera.
 Samarbetet har inletts med Lantmäteriet gällande 
synkronisering av förvaltningens befintliga registerkartor till en 
gemensam karta. Detta säkerställer kvaliteten och underlättar 
uppdateringsprocessen.
 Ett samarbete inom länet gällande tillhandahållandet av geodata 
vid krishantering har startats.
 Miljöavdelningen har under året drivit utbildningar om 
regelverket kring hantering av schaktmassor samt återanvändning 

och mellanlagring av avfall. Utbildningarna har hållits för 
tekniska förvaltningen och för privata entreprenörer. Responsen 
på dessa utbildningar har varit positiv och förhoppningsvis gör 
dessa utbildningar att risken för felaktig hantering minskar.

1.1 Digitalisering
E-tjänst för beställning av Geodatatjänster vilket effektiviserar 
arbetet och underlättar dialogen mellan medborgare och 
kommunen har införts.
 Geodataavdelningen har märkt och mött upp mot en ökad 
efterfrågan från kommunens verksamheter gällande analyser och 
presentation av geodata samt utbildning i GIS-verktygen.
 Ett projekt för digitalisering av detaljplaner pågår. Detta kommer 
underlätta hanteringen av detaljplanerna både internt och externt.
 Att kunna kommunicera med olika intressenter är viktigt och 
ställer krav på verksamheten. Genom den digitala tekniken finns 
det stora möjligheter att kunna visualisera och redovisa planer och 
projekt på ett tydligt och informativt sätt. Verksamheten jobbar på 
olika sätt med att öka delaktigheten, där är den digitala tekniken 
till stor hjälp.

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Planering och exploatering: 
En attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar 
arkitektur, trygghet och tillgänglighet.

För att kommunen ska upplevas som 
en bra plats att leva och bo på är det 
viktigt att platser och miljöer upplevs 
som attraktiva, tillgängliga och där 
man känner sig trygg.

Förvaltningen arbetar med att ta fram 
t.ex. ny ÖP, Plan för grönstruktur och 
en ny stadbyggnadsvision för Värnamo 
tätort.

Myndighetsutövning: 
Kontakt med kommunen präglas av professionalitet 
och samordning. Handläggningen är effektiv, 
rättssäker och kompetent. I kontakt med kommunens 
myndighetsutövning upplever medborgaren en hög 
grad av serviceskänsla och mervärde.

Förvaltningen har som myndighet 
att fatta beslut. Besluten kan ha 
stor påverkan för de berörda. Därför 
är det viktigt att arbetet präglas av 
professionalitet. Medborgaren ska i 
kontakt med förvaltningen uppleva en 
hög servicenivå.

Förvaltningen arbetar ständigt med att 
utveckla verksamheten.
 Uppföljning sker kontinuerligt 
genom medverkan i Löpande insikts 
service-mätningar.

Medborgarstöd: 
Medborgare och de som vistas i kommunen upplever 
att kommunens stöd präglas av professionalitet 
och samordning. Stödet är kompetent, effektivt och 
anpassat. I kontakt med kommunens stöd upplever 
medborgaren en hög grad av serviceskänsla och 
mervärde.

Medborgaren ska i kontakt med 
förvaltningen uppleva en hög 
servicenivå, ett mervärde och att 
handläggningen är effektiv, rättssäker 
och kompetent.

Förvaltningen arbetar ständigt med att 
utveckla verksamheten. 
 Uppföljning sker kontinuerligt 
genom medverkan i Löpande insikts 
service-mätningar

Utryckningstjänst: 
Medborgare och de som vistas i kommunen upplever 
att kommunens utryckningstjänst präglas av 
professionalitet och samordning. Hjälpen är kompetent, 
snabb och effektiv. I kontakt med kommunens 
utrycknings-verksamhet upplever medborgaren en hög 
grad av trygghetskänsla och mervärde.

Utryckningstjänsten ska präglas av 
professionalitet och samordning. 
Hjälpen till de som är drabbade ska 
vara snabb, effektiv och kompetent. 

Förvaltningen följer kontinuerligt upp 
och utvärderar insatserna.  

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Medarbetaren upplever att nämndens verksamhet 
präglas av dialog och tydlighet. Medarbetaren upplever 
delaktighet och möjlighet att påverka.

För att nå ett bra resultat oavsett om 
det gäller att utveckla förvaltningens 
verksamhet eller arbetet med 
kommunens utveckling så är det 
viktigt med delaktighet och dialog.

Förvaltningen arbetar med olika 
varianter av informationsmöten, 
arbetsmöten och dialoger.

Medborgaren upplever att nämndens verksamhet 
präglas av dialog och tydlighet. Medborgaren upplever 
delaktighet och att kommunens utvecklingsarbete sker 
i olika forum med möjlighet att påverka.

För att nå ett bra resultat oavsett om 
det gäller att utveckla förvaltningens 
verksamhet eller arbetet med 
kommunens utveckling så är det 
viktigt med delaktighet och dialog.

Förvaltningen arbetar med olika 
varianter av informationsmöten, 
arbetsmöten och dialoger.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Medarbetarna upplever att arbetssituationen präglas av 
tydligt ledarskap, delaktighet, respektfullt bemötande, 
och personlig utveckling så att rätt kompetens behålls 
och kan rekryteras.

Att ha kunnig och kompetent personal 
är en förutsättning för att kunna 
bedriva en bra verksamhet. Det är 
därför viktigt att kunna rekrytera 
kompetenta medarbetare, men det är 
ännu viktigare att kunna behålla och 
utveckla befintlig personal.

Förvaltningen har arbetat 
aktivt med verksamhets- och 
kompetensutveckling. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Nämnden minskar sin klimatpåverkan inom områdena 
transport och energianvändning. (infrastruktur – 
kollektivtrafik)

Klimatfrågan är en av vår tids 
viktigaste frågor. Transporter 
och energianvändning har stor 
klimatpåverkan. 

Nämnden har arbetat med att öka 
andelen transporter som sker med el 
eller förnyelsebara drivmedel.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

2. Nämndens mål, ekonomi och HR
2.1 Nämndens mål

Delårsberättelse per nämnd - SamhällsbyggnadsnämndenDelårsberättelse per nämnd

I början av maj bjöd samhällsbyggnadsförvaltningen in till en dialog om bland annat Vråenparken
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2.2 Nämndens Ekonomi
2.2.1 Driftsredovisning 

Samhällsförvaltningens driftbudget för 2019 är 63,3 miljoner 
kronor. Av budgeten har 39,7 miljoner kronor (63 %) förbrukats 
under januari-augusti 2019. Prognosen för helåret 2019 visar ett 
överskott på 0,2 miljoner kronor. 

2.2.2 Investeringsredovisning

Samhällsförvaltningens investeringsbudget för 2019 är 5,1 
miljoner kronor. Av budgeten har 0,9 miljoner kronor (18 %) 
förbrukats under januari-augusti 2019. Prognosen för helåret 2019 
visar ett överskott på 1 miljon kronor. 
 Överskottet beror på att investeringen på räddningstjänstens 
övningsfält inte kommer bli färdigställt under året, arbetet har 
påbörjats.

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter -16,1 -16,6 0,5 -12,1 -10,8 -20,3

Kostnader 79,4 79,7 -0,3 51,8 41,3 83,0

Nettokostnad 63,3 63,1 0,2 39,7 30,5 62,7

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Nämnd och styrelseverksamhet 0,7 0,7 0,0 0,4 0,3 0,6

Övrig politisk verksamhet   0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0

Fysisk/tekniska planering 12,7 11,5 1,2 7,1 7,0 13,2

Trafik och parkering 1,2 1,1 0,1 0,7 0,0 0,0

Miljö-/hälsoskydd myndighets utövning 3,3 2,7 0,6 0,6 1,0 3,3

Miljö, hälsa, hållbar utveckling 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Alkoholtillstånd m.m. 0,2 0,1 0,1 0,1 -0,2 0,1

Räddningstjänst 34,6 34,6 0,0 24,3 17,6 34,9

Totalförsvar och samhällsskydd 0,0 -0,2 0,2 -0,4 -0,2 -0,1

Trygghetsservice 1,2 1,2 0,0 0,8 0,7 1,2

Bostadsanpassningsbidrag 3,3 3,3 0,0 2,0 1,0 3,3

Brottsförebyggande åtgärder 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1

Administration, SBF 5,7 7,7 -2,0 3,8 3,3 6,1

Nettokostnad 63,3 63,1 0,2 39,7 30,5 62,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9
Utgifter 5,1 4,1 1,0 0,9 2,0 4,5
Nettoinvesteringar 5,1 4,1 1,0 0,9 2,0 3,6

Största investeringar
Digitalisering detaljplaner 0,8 0,5 0,3 0,4 0,0 0,0
Ärendesystem Bygg och Miljö 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Övningsfält Räddningstjänst 1,5 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0

2019-06-30 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 78 86 -8

Tillsvidareanställda, årsarbetare 77 85 -8

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 6 4 +2

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 6 4 +2

Sysselsättningsgrad, % 98,9 99,0 -0,1 procent-
enheter

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Övertid, tkr 283 240 +43
Övertid, timmar 778 995 -217
Fyllnadstid, tkr 145 151 -6
Fyllnadstid, timmar 555 247 +308
Timlön, tkr* 1 270 1 113 +157
Timlön, timmar** 742 1 142 -400

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Sjukfrånvaro, % 2,9 2,7 +0,2 pro-
centenheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 18,4 29,0 -10,6 pro-
centenheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 355 237 +118

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Personalomsättning, % 9,4 1,2 + 8,2 pro-
centenheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 8,3 0 +8,3 pro-
centenheter

* Kostnader avseende deltidsbrandmän ingår. 
**Timmar avseende deltidsbrandmän ingår ej.

2.3 Nämndens HR
Under första delen av 2019 så har personalomsättningen 
ökat jämfört med samma period 2018. Under 2018 så var 
personalomsättningen extremt låg. Det är inom personalgruppen 
brandmän som omsättningen har ökat. Inom denna grupp är 
det många som pendlar ganska långt och några har valt att byta 
arbetsgivare för att minska sitt resande.  

3. Framtida utveckling och utmaningar 
Värnamo kommun och framför allt Värnamo centralort fortsätter 
att växa och utvecklas på ett positivt sätt. Det är viktigt att i en 
starkt växande kommun inte göra avkall på framtagandet av 
attraktiva tomter som är hållbara över tid.
 Kommunen ska fortsatt vara noggranna i val av och innehåll 
i våra framtida exploateringar. Dessutom behöver kommunen 
också arbeta för att hålla en hög planberedskap och för att ligga i 
framkant i den strategiska fysiska samhällsplaneringen.
 Digitaliseringen kommer att medföra nya utmaningar. Flera 
av nämndens verksamheter kommer att behöva utvecklas för att 
möta ökande krav på tjänster och delaktighet från medborgarna. 
Denna spännande utmaning kommer att medföra nya arbetssätt 
som på sikt kan spara tid, men som under införandet kommer att 
innebära en extra arbetsbelastning.
 Även i tider med effektiviseringskrav är det viktigt för 
verksamheten att kunna rekrytera och behålla personal. 
Eftersom verksamheten är inne i en stark utveckling är behovet 
av erfarenhet och kompetens en viktig del för att kunna möta 
utvecklingen. Därför är det viktigt att det finns möjlighet till 
kompetensutveckling så att verksamheten kan möta den snabba 
utveckling som verksamheten står inför.
 En ökad samverkan inom kommunen, mellan kommuner och 
inom olika regioner kommer att vara nödvändigt för att klara de 
utmaningar som verksamheten står inför.

Delårsberättelse per nämnd - SamhällsbyggnadsnämndenDelårsberättelse per nämnd
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Servicenämnden

Delårsberättelse per nämnd

1. Viktiga händelser under året 
Servicenämndens verksamhet ska fungera som en hängränna 
mellan stuprören (förvaltningarna) och vara ett stöd som gör att 
förvaltningarna kan ägna sig åt sin kärnverksamhet. Nämndens 
verksamheter arbetar i huvudsak på uppdrag. 
 Nämndens ansvarsområde utökades den 1 april med 
logistikenheten inklusive bilpool. Logistikenheten har fyra 
medarbetare och hanterar förutom logistikfrågor, kommunens 
bilar under 3,5 ton, cirka 270 stycken till antalet. En översyn av 
enhetens uppdrag har påbörjats. En ny policy för fordon under 3,5 
ton har antagits av kommunfullmäktige under våren.
 En lyckad rekrytering under våren har medfört att IT-
avdelningen är fulltalig till hösten utifrån budget. Ett antal 
säkerhetsrelaterade förbättringsområden har identifierats med 
hjälp av externa konsulter och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). Arbetet med att åtgärda bristerna kommer 
att påbörjas omgående. IT-avdelningen har under våren kommit i 
fas vad gäller utbyggnad av nya trådlösa nätverk.
 Att införa heltid i kostverksamhetens har varit i fokus första 
halvåret. En organisationsöversyn har initierats, både för att 
införandet ska bli så kostnadsneutralt som möjligt men också 
för att få en effektiv kostverksamhet. Upphandling av tre lokala 
köttproducenter har genomförts. Utöver detta har andelen 
svensk råvara ökat tillsammans med ekologiskt i den stora 
livsmedelsupphandlingen som gjorts inför avtalsstart februari 
2019. Det nya köket vid Exposkolan har färdigställts under första 
halvåret och tagits i drift den 19 augusti 2019.
 Den 1 juni har kontaktcenter varit i drift i ett år. En positiv 
trend gällande bemötande, tillgänglighet och andelen lösta 
ärenden. KKIK mätning (Kommunens kvalitet i korthet, SCB) 
visar att Värnamo kommun flyttat fram positionerna från plats 145 
(2017) till plats 130 (2018). Kontaktcenter fortsätter att utveckla 

e-tjänsterna för att kunna erbjuda kommunens medborgare en 
högre tillgänglighet. Nytt telefoniavtal är upphandlat och kommer 
att driftsättas under hösten.
 Bemanningsenheten och HR-avdelningens arbete tillsammans 
med företaget CGI, med att utveckla och införa en ny modul 
av bokningssystem Heroma, vilket har pågått under våren. 
Utvecklingen går dock långsamt och har skapat mycket problem 
för beställande enheter. Heromas säkerhetsproblem har också 
skapat resurskrävande insatser samtidigt som det medfört 
omfattande problem, både för beställande enheter och vikarier. 
Säkerhetsproblemen beräknas vara åtgärdade under hösten. 
 Vaktmästeriet har bytt namn till Post och Tryckeri 
för att tydliggöra uppdraget. Trycket inför sommarens 
kopieringsuppdrag har som vanligt varit mycket högt. 

1.1 Digitalisering
Kontaktcenter driver ett e-tjänsteprojekt med fokus på att utveckla 
och ge support till befintliga e-tjänster. Projektet arbetar också 
med att utveckla och skapa nya e-tjänster, nya funktioner och 
tjänster. Kontaktcenter har varit involverade i vårens lansering 
av ”Mina sidor”, där medborgaren kan följa status på den e-tjänst 
som är inskickad. 
 Kostverksamheten har skapat en ny rutin för anmälan om 
specialkost och i samband med detta har en utveckling av att 
skapa en e-tjänst för detta pågått. Skolmatsappen som nu används 
ger möjlighet för eleven att direkt ge återkoppling på maten.
En effektivisering av leveransprocessen för digitala enheter har 
inletts av IT-avdelningen. För att säkra framtidens driftmiljö, 
pågår ett flertal projekt med syfte att ta fram sårbarheter och risker 
runt kommunens IT leverans. 

Delårsberättelse per nämnd – Servicenämnden

2. Nämndens mål, ekonomi och HR
2.1 Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Servicenämndens tjänster ger övriga förvaltningar 
förutsättningar till effektiv resursanvändning genom en 
god leveranssäkerhet och kvalitet.

Nämndens mål är att leverera 
kvalitetssäkrade tjänster på ett 
effektivt sätt så att förvaltningarna kan 
ägna sig åt sina kärnverksamheter.

IT:s leveranssäkerhet har varit hög, 
bemötandet visar på förbättrat 
resultat.
 För att öka kundnöjdheten i kostens 
restauranger har en handlingsplan 
tagits fram. KC löser fler ärenden 
åt medborgarna. Antalet ägda 
fordon minskar. Tillsättningsgraden 
för bemanningsenheten har ökat 
samtidigt som säkerhetsbristerna i 
Heroma varit omfattande.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Medborgare och förvaltningens medarbetare upplever 
att verksamheten präglas av dialog, tydlighet, 
delaktighet och med möjlighet att påverka.

Processutveckling pågår på IT för 
att förtydliga ansvar, roller och 
delaktighet. Dialog inom kosten med 
medarbetare kring menyer och recept, 
forum för dialog med kunder pågår. 
KC utvecklar verksamheten för mötet 
med medborgaren. Dialog mellan 
kund och bemanningsenhet pågår 
m.a.a. bristerna i Heroma. Dialog på 
APT inom samtliga enheter för ökad 
delaktighet.

Svagt förbättrat resultat på IT. 
Kundnöjdheten inom kosten något 
sämre. KKIK rapport visar ökad 
kundnöjdhet i KC. Svårigheter för 
vikarier att lägga sig bokningsbara 
vilket skapat missnöje hos kund.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Servicenämndens medarbetare är nöjda med sin 
upplevda arbetssituation i frågor som ledarskap,
motivation och personlig utveckling.

Aktiviteter pågår för att stärka 
vi-känslan och lagandan. 
Kompetensutveckling i olika former 
pågår för att möta olika behov. Nya 
kanaler har använts för rekrytering.

Olika insatser som på sikt bör ge 
bättre upplevd arbetssituation. 
IT:s rekryteringsinsats har lett 
till positivt resultat. Kommande 
medarbetarundersökning får visa om 
vi lyckats.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Servicenämnden ska minska sin klimatpåverkan. Matsvinnet ska minska. IT-skrot ska tas 
om hand. Andelen bilar som drivs med 
fossilfritt bränsle ska öka. Kopierings-
uppdragen ska öka.

Matsvinnet har minskat. Arbetet 
med att ta hand om IT-skrot pågår. 
Övergången till bilar som drivs 
av fossilfritt bränsle följer plan. 
Kopieringsuppdraget ej mätt.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

+15
plats i landet

KKIK mätning gällande bemötande, tillgänglighet 
och andelen lösta ärenden (Kommunens kvalitet i 
korthet, SCB) visar att Värnamo kommun flyttat fram 
positionerna från plats 145 (2017) till plats 130 (2018).

5150



52

Delårsberättelse per nämnd – Servicenämnden

2.2 Nämndens Ekonomi
2.2.1 Driftsredovisning 

Serviceförvaltningens driftbudget för 2019 är 29,8 miljoner 
kronor. Av budgeten har 19,0 miljoner kronor (64 %) förbrukats 
under januari-augusti 2019.
 Servicenämnden prognosticerar totalt ett negativt resultat 
om 1,0 miljoner kronor för helåret. Orsaken till underskottet 
är bland annat högre systemkostnader än budgeterat för nytt 
ekonomisystem Raindance 2 inom IT-verksamheten. Dessa 
kostnader uppskattas överstiga tillgängligt budgetutrymme med 
0,4 miljoner kronor. 
 Inom kostverksamheten beräknas personalkostnader överstiga 
budget med 0,4 miljoner kronor. Detta på grund av att den 
förväntade kostnadsneutraliteten vid införande av heltid i 
kostverksamheten inte kan uppnås fullt ut under nuvarande 
år. Även budgeterade intäkter för måltider levererade till 

skolan och äldreomsorgen beräknas vara 0,2 miljoner kronor 
lägre i jämförelse med budget. Bemanningsverksamheten har 
under januari-augusti 2019. haft merkostnader för att åtgärda 
säkerhetsbrister i Heromas webbfunktioner. Resultatpåverkan 
orsakad av dessa ökade kostnader har genom olika 
besparingsåtgärder minimerats, dock inte fullt ut.

2.2.2 Investeringsredovisning

Servicenämndens investeringsbudget för 2019 uppgår till 
17,9 miljoner kronor. Under de första åtta månaderna har 
investeringsutgiften uppgått till 2,4 miljoner kronor (13,5 procent 
av totala investeringsmedel). Prognosen för helåret visar på att 
de flesta investeringarna (75 procent) kommer att genomföras 
som planerat. Totala investeringsutgiften beräknas uppgå till 13,2 
miljoner kronor. Återstående investeringsmedel överförs till år 
2020 för att slutföra investeringsprojekt som påbörjats under 2019. 

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter -137,1 -136,9 -0,2 -78,9 -57,5 -113,1

Kostnader 166,9 167,8 -0,8 97,9 69,3 136,3

Nettokostnad 29,8 30,8 -1,0 19,0 11,8 23,2

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Servicenämnd 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0,5

Serviceförvaltning 5,7 5,7 0,0 3,2 3,2 7,1

IT-verksamhet 18,0 18,3 -0,3 11,6 7,8 15,7

Kontaktcenter* 1,1 1,1 0,0 0,3 0,5 0,0

Bemanningsverksamhet 0,3 0,4 -0,1 0,0 0,1 -0,3

Kostverksamhet 2,3 2,9 -0,6 2,9 -0,1 0,2

Logistik och fordon** 1,9 1,9 0,0 0,7 ** **

Nettokostnad 29,8 30,8 -1,0 19,0 11,8 23,2

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 17,8 13,1 4,7 2,4 2,0 10,7
Nettoinvesteringar 17,8 13,1 4,7 2,4 2,0 10,7

Största investeringar
Programvara centralt 3,2 1,8 1,4 0,2 0,4 0,8
IT-Säkerhetsaktiviteter 1,7 1,0 0,7 0,2 0,0 0,0
Köksutrustning/inventarier 1,5 1,0 0,5 0,1 0,1 1,8

* bedrivs av serviceförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen fr.o.m 1 januari 2018. Kommunbidraget utges enbart för växeltelefoni.

**bedrivs av serviceförvaltningen fr.o.m 1 april 2019, därför inga jämförelsesiffror för år 2018.
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2019-06-30 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 190 189 +1

Tillsvidareanställda, årsarbetare 175 169 +6

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 11 11 Oförändrat

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 11 9 +2

Sysselsättningsgrad, % 92,2 88,9 +3,3 pro-
centenheter

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Övertid, tkr 27 28 -1
Övertid, timmar 81 68 +13
Fyllnadstid, tkr 202 303 -101
Fyllnadstid, timmar 1 034 1 673 -639
Timlön, tkr 1 181 1 141 +40
Timavlönade, timmar 8 821 9 325 -504

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Sjukfrånvaro, % 6,6 9,2 -2,5 procent-
enheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 52,3 49,8 +2,5 pro-
centenheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 574 571 +3

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Personalomsättning, % 4,3 1,1 +3,2 pro-
centenheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 3,2 1,1 +2,1 pro-
centenheter

2.3 Nämndens HR
Ett intensivt arbete har pågått för att minska sjukfrånvaron 
i förvaltningen. En åtgärdsplan är framtagen och redovisad 
för nämnden och FSG. Diskussion förs i förvaltningens 
ledningsgrupper och på arbetsplatsträffar. Kontinuerligt samarbete 
i frågan med kommunens HR-avdelning. Till följd av ett gediget 
arbete sjunker sjukfrånvaron. Andelen längre sjukfall ökar 
något men cheferna har god insikt i dessa ärenden. Antalet 
tillsvidareanställda ökar, nämnden har fått ytterligare verksamhet 
knutet till sig. Sysselsättningsgraden ökar vilket sannolikt har sin 
grund i kostens arbete med heltidsresa.

3. Framtida utveckling och utmaningar 
Kontaktcenter kommer främst ha fokus på att öka andelen 
lösta ärenden direkt i kontaktcenter. Åtgärder för att lyckas 
är kontinuerlig dialog med alla förvaltningar för att få mer 
information samt kompetensutveckling och medlyssning. 
 För att bemanningsenheten ska lyckas med sin måluppfyllelse 
krävs ett fungerande bokningssystem. 
 Logistikenheten arbetar utifrån plan med att byta ut fordon till 
fler som drivs med förnyelsebart bränsle. Enheten ersätter ägda 
fordon med leasade fordon. Utmaningen är att säkerställa att 
fordonen beställs i god tid inför bytet. 
 Kostens utmaning är att klara heltidsresan och klara av att 
genomföra planerad organisationsförändring. 
 IT-avdelningen arbetar med interna processer för att få en 
effektiv och tydlig styrning av sin verksamhet. Utmaningen är att 
möta de behov förvaltningarna har i sitt digitaliseringsarbete. 
 Samtliga enheter arbetar med delaktighet, styrning och 
medarbetarskapet på respektive arbetsplatsträffar.
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Kulturnämnden

1. Viktiga händelser under året
Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket har blivit en succé. 
Utmaningen nu består i att hitta rätt balans i den nya organisa-
tionen och utveckla samverkan inom Gummifabriken. Att hålla 
budget och skapa en hållbar arbetssituation för personalen, och 
samtidigt motsvara de förväntningar som kommuninvånarna har 
både på Gummifabriken som sådan och på ett rikt kulturutbud i 
Gummifabriken och på andra platser.
 I mars var det premiär för öppet med självservice och värdar på 
stadsbiblioteket på vardagsmorgnar och -kvällar. Detta möjliggör 
att hålla bibliotekslokalerna mer öppna med befintliga personalre-
surser och samtidigt tillgängliggöra bibliotekariernas kompetens 
på tider när den behövs som bäst. Därtill fortsätter utvecklingen 
av tjänsten ”Boka en bibliotekarie”.
 Antal besökare på stadsbiblioteket har etablerat sig på en hög 
nivå. Utlåningen på stadsbiblioteket ligger fortsatt högre än innan 
flytten, samtidigt som trenden i riket är sjunkande utlåningstal.
 I likhet med övriga nämnder har kulturnämnden ett effektivi-
seringsuppdrag motsvarande två procent under åren 2020-2022. 
För att uppnå denna effektivisering har kulturnämnden beslutat att 
avveckla biblioteksfilialen på Vråen under hösten 2019.
 Smålands Litteraturfestival SmåLit kunde för första gången 
genomföras i de nya lokalerna, och det blev den mest lyckade 
upplagan hittills. Föreställningen Melancholia som genomfördes i 
samverkan med teaterföreningen samt Smålands Musik och  

Teater, satte Gummifabriken på kartan som en kulturell arena 
och visade på husets potential. I programverksamheten i övrigt 
märktes utställningen ”Sarajevo genom 100 år” med tillhörande 
program. I ett led att utveckla kulturen utanför centralorten, turne-
rade en Bellmanföreställning på filialerna.
 I mars invigdes Flygel för Gummifabriken genom en konsert 
med Staffan Scheja. Flygeln är designad av Mats Theselius och 
inköpet har finansierats genom sponsring.
 Dino Deluxe blev en publiksuccé. I augusti var det världspre-
miär för dokumentärfilmen ”Kidnappad i Sahara”.

1.1 Digitalisering
Ökat fokus och efterfrågan på digitala böcker, tidningar och andra 
medier. Detta ökar utbudet och tillgängligheten för låntagarna, 
minskar den fysiska hanteringen för personalen, men innebär 
samtidigt en utmaning i att hitta en bra modell för utlåning av 
digitala medier till en rimlig kostnad. En webbaserad besöksguide 
införs på stadsbiblioteket under hösten.
Det pågår fortbildning av bibliotekspersonal i det nationella 
projektet ”Digitalt först”, som syftar till att ge medborgarna ett di-
gitalt kompetenslyft genom biblioteken. I ”Plan för digitalisering” 
tillskrivs biblioteken tillsammans med kontaktcenter och Campus 
en central roll för medborgarnas digitala delaktighet.
Fortsatt satsning på bärbara personaldatorer för ökad flexibilitet.

Delårsberättelse per nämnd Delårsberättelse per nämnd – Kulturnämnden

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Nationellt kulturpolitiskt mål. Viktigt 
för att etablera Gummifabriken som en 
kulturell arena.

Flera stora och nyskapande projekt har 
genomförts under våren 2019.

Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används 
och utvecklas.

Nationellt kulturpolitiskt mål. 
Riksantikvarieämbetet utsåg Värnamo 
till Årets kulturmiljökommun 2018.

Fortsatt utveckling av kulturarvsnod. 
Radio-historisk utställning under 
hösten.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning 
och till att utveckla sina skapande förmågor.

Nationellt kulturpolitiskt mål. Viktigt 
för att Gummifabriken ska bli ett hus 
för alla.

En lokal kulturplan är under 
framtagande i samverkan med 
civilsamhället.

Att främja internationellt och interkulturellt utbyte och 
samverkan.

Nationellt kulturpolitiskt mål. Invånare 
med annat modersmål än svenska är 
en prioriterad grupp.

Sarajevoutställningen är den största 
satsning som gjorts för att lyfta en 
annan kultur.

Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 
kultur.

Nationellt kulturpolitiskt mål. Barn och 
unga är en prioriterad grupp.

Barnverksamheten lockar många, ung-
domar är svårare att nå.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Att fungera som bibliotek och informationskälla för det 
livslånga lärandet, inklusive högskoleverksamheten vid 
Campus Värnamo.

Det nya stadsbiblioteket i 
Gummifabriken har blivit en mycket 
populär studieplats för olika typer av 
studerande.

Samverkan med Campus är en del av 
konceptet för Gummifabriken.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Att öka medborgarnas kunskaper och medvetenhet om 
frågor som rör klimat och miljö.

Klimat- och miljöfrågor ska vara en 
naturlig del av programverksamheten.

Teatersatsningen Melancholia i våras, 
föreläsning och Green Friday i höst.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR
2.1 Nämndens mål 

Flygel för Gummifabriken
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Delårsberättelse per nämnd – Kulturnämnden

2.2 Nämndens Ekonomi
2.2.1 Driftsredovisning 

Kulturförvaltningens driftbudget för 2019 är 30,4 miljoner kronor. 
Av budgeten har 21,5 miljoner kronor (70,8 %) förbrukats till och 
med 31 augusti. Prognosen för helåret 2019 visar ett nollresultat. 
Hyresvärden VKIAB har betalat ut en ersättning för kostnader 
beroende på försening i färdigställandet av Gummifabriken. Detta 
täcker ökade kostnader för el och städning under 2019 som det sak-
nas medel till i budget. I budgetramen för 2020 är detta korrigerat.

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter -1,4 -1,4 0,0 -1,0 -0,6 -1,3

Kostnader 31,8 31,8 0,0 22,6 17,3 31,0

Nettokostnad 30,4 30,4 0,0 21,5 16,7 29,7

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Nämnd- och styreleverksamhet 0,4 0,4 0,0 0,3 0,2 0,3

Konsument-/energirådgivning 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

Allmän kulturverksamhet, övr 5,6 5,7 -0,1 5,1 5,4 6,3

Bibliotek 18,0 17,9 0,1 11,7 8,2 17,6

Kostnadsfördeln kulturförv 6,3 6,3 0,0 4,4 2,9 5,4

Nettokostnad 30,4 30,4 0,0 21,5 16,7 29,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Inkomster 0,0 -0,7 0,7 -0,6 0,0 0,0
Utgifter 4,4 1,8 2,6 1,1 6,0 7,2
Nettoinvesteringar 4,4 1,1 3,3 0,5 6,0 7,2

Största investeringar
Konstnärlig gestaltning TU 3,4 0,2 3,2 0,1 0,2 0,3
Årligt konstanslag 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2

2.2.2 Investeringsredovisning

Kulturförvaltningens investeringsbudget för 2019 är 4,4 miljoner 
kronor. Av budgeten har 0,5 miljoner kronor (11,4 %) förbrukats 
till och med 31 augusti. Prognosen för helåret 2019 visar ett 
överskott på 3,3 miljoner kronor. 
 Överskottet ligger främst inom konstnärlig gestaltning  
Tekniska utskottet. 

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

2.3 Nämndens HR
Flytten till Gummifabriken bidrog till att övertid, mertid och även 
sjukskrivningstal gick tillfälligt upp på grund av höga arbetstop-
par och tidspress. När flytten nu är genomförd har sifforna återgått 
till tidigare nivåer.

Delårsberättelse per nämnd – Kulturnämnden

2019-06-30 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 25 25 Oförändrat

Tillsvidareanställda, årsarbetare 24 24 Oförändrat

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 1 4 -3

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 1 4 -3

Sysselsättningsgrad, % 94,5 94,5 Oförändrat

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Övertid, tkr 5 30 -25
Övertid, timmar 10 75 -65
Fyllnadstid, tkr 29 34 -5
Fyllnadstid, timmar 119 152 -33
Timlön, tkr 76 74 +2
Timavlönade, timmar 623 602 +21

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Sjukfrånvaro, % 6,7 10,2 -3,5 procent-
enheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 61,6 72,5 -11,0 pro-
centenheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 56 87 -31

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Personalomsättning, % 4,0 4,2 -0,2 procent-
enheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 4,0 0 +4 procent-
enheter

3. Framtida utveckling och utmaningar
Nya nämndsmål och indikatorer fastställs av kulturnämnden 
under hösten 2019.
 Gummifabriken fortsätter att prägla verksamheten. Utmaningen 
är att hitta rätt balans i den nya organisationen. Att hålla budget, 
skapa en hållbar arbetssituation för personalen och samtidigt 
kommuninvånarnas förväntningar.
 Digitaliseringen är en annan utmaning, liksom att stärka biblio-
tekens och kulturens demokratiska roll.
 För att hantera utmaningarna fortsätter arbetet med utvecklad 
samverkan.

Barnens avdelning på Stadsbiblioteket i Gummifabriken
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Barn- och utbildningsnämnden

1. Viktiga händelser under året 
Till höstterminens start 2019 öppnades Exposkolan, en mellansta-
dieskola för elever i årskurs 4-6. Rörstorpsskolan blev därmed en 
lågstadieskola med elever i årskurs F-3. I samband med detta har 
skolupptagningsområdena för Rörstorpsskolan, Enehagsskolan och 
Exposkolan ändrats. 
 I förskolan sker ett framgångsrikt arbete med mindre barngrup-
per. Under året har även implementeringen av den nya läroplanen 
skett, där undervisning är ett centralt begrepp. Ytterligare en för-
ändring i förskolan är att förskolechef nu tituleras rektor.
 I förskolan och grundskolan genomförs en omorganisation av det 
administrativa stödet, där en ökad grad av specialisering, samt en 
centralisering sker. Det kommer att leda till en mindre sårbar orga-
nisation och en ökad avlastning för rektorerna som i större utsträck-
ning kommer att kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet. 

1.1 Digitalisering
Under vårterminen har en fortsatt ökad användning av digitala 
verktyg stärkt elevernas digitala mognad och utveckling, för en 
ökad måluppfyllelse. Under våren har medie- och informations-
kunnighetsplanen, MIK-planen, fastslagits och där beskrivs vad 
elever och pedagoger ska kunna för att exempelvis säkerställa 
likvärdigheten i skolan.
 Otillräcklig budget för investeringar har under våren lett till en 
minskad täthet av digitala enheter, där 1-1 satsningen för årskur-
serna 4 och 5 har frångåtts och enheter äldre än 3 år återcirkuleras 
i hög utsträckning i verksamheterna. All personal på förvaltningen 
har getts möjlighet att ta del av en grundläggande utbildning för 
att säkerställa att hantering av personuppgifter följer dataskydds-
förordningen, GDPR.

Delårsberättelse per nämnd

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Värnamo kommun ska vara bland de 20 bästa 
skolkommunerna i Sverige 2017 och bland de tre bästa 
2020.

Utifrån SKL – öppna jämförelse är 
målet att Värnamo kommun ska vara 
bland de tre bästa skolkommunerna 
2020

Ökat elevantal, brist på lokaler och 
svår rekrytering av behöriga lärare 
gynnar inte utvecklingen. 

Barn/elever ska ges likvärdiga förutsättningar att 
utveckla sin fulla förmåga.

Målet är ökad studiero/lugn och ro på 
fritidshem och ökad trygghet bland 
barn/elever. Samt ökad måluppfyllelse 
genom mätning av resultaten av 
nationella prov i åk 3, elever som når 
alla kunskapskrav åk 9 och elever som 
tar examen inom 3 år på gymnasiet. 

Insatser i form av mindre barngrupper 
i förskolan och satsning på ökad 
kollegial samverkan har skett under 
året med positivt resultat. Dock 
syns en trend i minskad trygghet 
och studiero. Även elevernas 
måluppfyllelse i de yngre åren sjunker. 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Vårdnadshavare har tillgång till verksamhetens 
lärplattform i förskola, grundskola, fritidshem och 
särskola.

Att vårdnadshavare på ett enkelt sätt 
ska kunna kommunicera med skolan/
pedagogerna.

Saknar fortfarande en bra kanal för 
information som inte strider mot 
GDPR.  

Forum för samråd med vårdnadshavare finns på alla 
enheter.

Att vårdnadshavare ges möjlighet att 
ta del och påverka sitt barns skolgång. 

Forum för samråd genomförs 
framgångsrikt på de allra flesta 
enheterna.

Information om elevens kunskapsutveckling finns 
tillgängligt digitalt.

Att vårdnadshavare på ett enkelt sätt 
ska få ta del av sina barns skolgång 
och följa sitt barns utveckling.

IST-lärande (en digital plattform) har 
implementerats och används för att 
visa på elevernas kunskapsutveckling.

Både medarbetare, barn och elever ska känna att de 
kan påverka sin egen utveckling.

Eleverna får vara delaktiga i sin 
skoldag. Att medarbetare känner sig 
delaktiga i sitt arbete.

Elevrådsutbildningar genomförs under 
året. Samtal kring vad delaktighet 
innebär diskuteras på många enheter. 

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR
2.1 Nämndens mål 

Delårsberättelse per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och 
stolta medarbetare.

Att medarbetarna känner sig 
motiverade och viktiga i sitt 
yrkesutövande.  

Utbildning i OSA. Översyn av 
arbetsbelastning för skolledare och 
administration pågår.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Skolan arbetar aktivt med hållbar utveckling. Att uppmuntra verksamheter att arbeta 
med utmärkelsen - Skola för hållbar 
utveckling

Flera förskolor arbetar aktivt med att 
erhålla och bibehålla utmärkelsen. 

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

2.2 Nämndens Ekonomi
2.2.1 Driftsredovisning 
Barn- och utbildningsförvaltningens driftbudget för 2019 är 847,5 
miljoner kronor. Av budgeten har 534,3 miljoner kronor  
(63,0 procent) förbrukats vid delåret.
 Prognosen för helåret 2019 visar ett underskott på 4,5 miljoner 
kronor. Det prognostiserade underskottet motsvarar 0,5 procent av 
budgeten. Till stor del beror underskottet på de elevökningar som 
har varit de senaste åren inom grundskolan, 4,7 miljoner kronor och 
gymnasieskolan, 2,5 miljoner kronor. Tillväxten har medfört att bud-
geterade medel per elev har minskat och utifrån det har grundskolan 
och gymnasieskolan haft svårt att anpassa sin verksamhet. Även 
insatser som är kopplade till särskilda åtgärder höjer personalkost-
naderna inom hela förvaltningen. Flertalet av skolorna har påbörjat 
ett förändringsarbete för att nå en budget i balans, vilket exempelvis 
innebär större klasser på enheterna. Statsbidraget för likvärdig skola 
uppgår till 11,7 miljoner kronor och ger möjlighet till att öka likvär-
digheten mellan skolorna, men är villkorade till ökande kostnader i 
samma utsträckning. Därmed är det svårt att göra stora besparingar 
utan att bli av med statsbidraget. Det gör att förvaltningen istället 
utmanas till att hitta besparingar inom andra verksamheter än grund-
skolan i stor grad. 
 Elevhälsan, högre statsbidrag och centrala poster förbättrar 
prognosen med 2,3 miljoner kronor och beror till största del på att 

personalkostnaderna har varit lägre en budgeterade medel på grund 
av personalomsättningar och tjänstledigheter. Förskolan prognostise-
rar ett överskott på 2 miljoner kronor och beror till stor del på ökade 
intäkter för sålda förskoleplatser till andra kommuner, samt minskade 
kostnader för köp av platser. 
 En osäkerhetsfaktor i prognosen är kostnaderna för skolskjutsar. 
Under hösten 2019 börjar ett nytt leverantörsavtal att gälla för skol-
skjutsar som beräknas ge en lägre kostnad, men en ökning av turer 
kan ge ökade kostnader. 

2.2.2 Investeringsredovisning
Barn- och utbildningsförvaltningens investeringsbudget för 2019 
är 19,2 miljoner kronor. Av budgeten har 8,3 miljoner kronor 
(43,2 procent) förbrukats vid delåret.
 Prognosen för helåret 2019 visar ett överskott på 1,2 miljoner 
kronor och beror på att nya förskolan i Rydaholm inte är i drift än 
och budgeteras om till kommande år. De två största investerings-
projekten, Exposkolan och IT-satsningen löper på som de ska, 
men IT-satsningen behöver under hösten omformas eftersom be-
hovet av digitala verktyg är större än budgeterade medel. Arbete 
med att hitta billigare hårdvara har inletts. 
 Grundskolan och förskolan genomför investeringar med intäk-
ter från Skolverkets statsbidrag. Investeringarna finansieras med 
direkta medel via statsbidragen och belastar varken investerings- 
eller driftbudgeten över tid. 
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Delårsberättelse per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

2.2.4 Ekonomi heltidsresan
Kostnaden för heltidsresan är vid delåret uppe i över 1,2 miljoner 
kronor. Under hela 2019 beräknas kostnaden uppgå till mellan 
2-3 miljoner kronor och för 2020 är prognosen över 4 miljoner 
kronor. Utvecklingen pekar på att kostnaderna fortsätter att öka.

2.3 Nämndens HR
Under 2019 har en viss förskjutning skett mellan tidsbegränsade 
och tillsvidareanställda, dels för att anställda har blivit konverte-
rade enligt LAS, men även för att fler behöriga lärare har anställts. 

Att andelen tidsbegränsade är markant mindre än vid årsskiftet 
beror på att vissa medarbetare med ferieanställning, av löneteknis-
ka skäl, läggs med ett uppehåll i anställningen under ferieperio-
den. Vid årsskiftet görs dock inte detta uppehåll vilket innebär att 
de finns med i statistiken vid årsskiftet. 
 Totalt har övertid, mertid och kostnaden för timlön halverats, till 
stor del för att organisationen har tydliggjort reglerna för övertids- 
och mertidsersättning. Även fler timavlönade har kunnat anställas 
istället för att belasta ordinarie medarbetare med övertid. Kostna-
den för timlönade är betydligt lägre än för övertid och mertid.

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter -90,5 -121,2 30,7 -91,9 -65,0 -130,3

Kostnader 938,0 973,3 -35,3 626,2 496,0 959,0

Nettokostnad 847,5 852,0 -4,5 534,3 431,0 828,7

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Barn- och utbildningsnämnden 1,9 1,9 0,0 1,3 0,5 1,0

Gemensamt Barn- och utbildningsförvaltningen 38,7 37,5 1,2 7,1 11,9 23,6

Förskola 212,8 210,8 2,0 134,0 109,6 206,7

Grundskola ink. Förskoleklass 419,2 423,9 -4,7 273,2 216,6 424,7

Grundsärskola 13,8 15,3 -1,5 9,9 7,9 15,1

Gymnasieskola 124,6 127,1 -2,5 86,1 65,4 125,3

Gymnasiesärskola 6,9 6,9 0,0 4,2 3,4 6,8

Vuxenutbildning 20,8 19,8 1,0 13,3 11,7 17,6

Kulturskolan 8,8 8,8 0,0 5,3 4,1 8,0

Nettokostnad 847,5 852,0 -4,5 534,3 431,0 828,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Inkomster -2,2 -2,2 0,0 -1,8 0,0 -3,5
Utgifter 21,4 20,2 1,2 10,1 2,7 15,0
Nettoinvesteringar 19,2 18,0 1,2 8,3 2,7 11,5

Största investeringar
Inventarier Exposkolan 4,5 4,5 0,0 4,1 0,0 0,0
IT investeringar 7,4 7,4 0,0 3,3 0,6 6,6

Delårsberättelse per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden

2019-06-30 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 1 083 1 066 +17

Tillsvidareanställda, årsarbetare 1 045 1 027 +18

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 225 275 -50

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 202 240 -38

Sysselsättningsgrad, % 96,5 96,3 +0,2 pro-
centenheter

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Övertid, tkr 485 867 -382
Övertid, timmar 1 182 1 966 -784
Fyllnadstid, tkr 779 845 -66
Fyllnadstid, timmar 3 633 4 181 -548
Timlön, tkr 6 866 6 229 +637
Timavlönade, timmar 45 057 44 612 +445

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Sjukfrånvaro, % 5,8 5,8 +0 procent-
enheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 50,7 50,8 -0,1 procent-
enheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 4 317 3 510 +807

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Personalomsättning, % 2,8 3,7 -0,9 procent-
enheter

Personalomsättning exklusive  
pensionsavgångar, % 2,2 2,5 -0,3 procent-

enheter

3. Framtida utveckling och utmaningar
Måluppfyllelsen i de tidiga åren och på yrkesgymnasiala utbild-
ningarna behöver öka. Barn- och utbildningsnämnden har satt nytt 
mål om tillgänglig undervisning/lärmiljö som ett viktigt arbete för 
en ökad måluppfyllelse för alla elever. 
 Barn- och utbildningsförvaltningen har en mycket ansträngd 
ekonomi på grund av elevökningar, som i det befintliga tilldel-
ningssystemet gör att verksamheten får allt mindre resurser per 
elev när nya elever tillkommer. Detta minskar ständigt resurserna 
per elev. Det som gör verksamheten ännu mera ansträngd är de 
ramminskningar som är beslutade för åren 2020-2022. Stora stats-
bidrag är villkorade för att kommunen inte minskar resurserna per 
elev i grundskolan. Inom förskolan är också risken överhängande 
att stora statsbidrag uteblir om verksamheten tvingas göra stora 
besparingar. Lokalsituationen för grundskolorna i kommunen är 
fortsatt problematiskt, det är mycket trångt för våra elever, med 
många tillfälliga lokaler i form av framförallt paviljonger. Särskilt 
trångbott är det på Trälleborgsskolan där en om- och utbyggnad 
projekterats under en längre tid. Det är oerhört viktigt att denna 
byggnation blir av snarast. 
 Kompetensförsörjning av lärare och förskollärare är en fram-
tida utmaning, särskilt stor brist på behörig personal finns idag i 
fritidshemmen. 

Grupprum från den nya och ombyggda Exposkolan

6160



Delårsberättelse per nämnd

Omsorgsnämnden

1. Viktiga händelser under året
Värnamo kommuns vision om 40 000 invånare 2035 ställer höga 
krav på en effektiv organisation där förvaltningen använder sina 
resurser optimalt. Förvaltningens ambition för att klara denna 
utmaning är genom att skapa en hållbar organisation med fokus på 
arbetsmiljö samt minskad sjukfrånvaro och övertid, inom befintlig 
budgetram. För att klara detta behöver organisationens struktur 
samt roller och funktioner anpassas. Under våren påbörjade 
förvaltningen därför en organisationsöversyn med målet att skapa 
en hållbar organisation som klarar av att möta morgondagens 
utmaningar avseende att leverera välfärdstjänster i en förändrad 
demografi, kompetensförsörjning och ekonomi. Första steget i 
organisationsöversynen var att bilda tre stabsfunktioner: adminis-
tration, ekonomi samt kvalitet/utveckling.  
 En genomlysning av biståndsenheten och en verksamhetsupp-
följning ur ett brukarperspektiv, kostnad per brukare (KPB), har 
genomförts med stöd av ett konsultföretag. Förvaltningens inten-
tion har varit att kvalitetssäkra myndighetsprocessen, att jämföra 
kostnaden av förvaltningens insatser med landets övriga kommu-
ner och analysera om de insatser som erbjuds är rätt i förhållande 
till kommunens befolkningsstruktur. Resultaten kommer att ligga 
till grund för förvaltningens fortsatta arbete med grunduppdraget. 
 Projektet Heltidsresan avslutades under våren och är nu en del 
av förvaltningens ordinarie arbetssätt. Förvaltningen kommer att 
följa upp, fortsätta arbeta med och utveckla organisationen och 
metoder avseende rätt bemanning och hälsosamma scheman med 
målet att minska övertid, fyllnadstid och behovet av vikarier. 
Genom att använda tillsvidareanställd personal i högre utsträck-
ning än idag ökar förvaltningen kompetensen i verksamheten och 
bidrar till en förbättrad arbetsmiljö.  

I maj 2019 blev omsorgsförvaltningen, tillsammans med regionen 
och övriga kommuner i Jönköpings län, ett certifierat lokalt 
Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege är en 
certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer 
och utbildningsanordnare som tillsammans skapar attraktiva och 
moderna verksamheter med hög kvalitet samt verkar för att trygga 
framtidens personal- och kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg. Samverkan finns på lokal och regional nivå.

1.1 Digitalisering

Under våren har omsorgsförvaltningen tillsammans med IT-avdel-
ningen installerat trådlöst nätverk på förvaltningens gruppbostä-
der och fyra särskilda boenden. Utbyggnaden av trådlöst nätverk 
är färdigställt i alla förvaltningens lokaler förutom en lokal inom 
daglig verksamhet LSS, vilken kommer färdigställas under 
hösten. Denna utbyggnad möjliggör en fortsatt digital utveckling 
inom förvaltningen. 
 I juni 2019 blev upphandlingen av nytt trygghetslarm inom sär-
skilt boende färdig. Införandet av det nya larmsystemet kommer 
att starta på Luddö i september 2019, och beräknas vara installerat 
på förvaltningens samtliga särskilda boenden 2021. 
 Omsorgsförvaltningen har fattat beslut om att samtliga verk-
samheter som idag har Citrix ska övergå till PC. Detta innebär att 
all personal inom förvaltningen har tillgång till samma IT-miljö. 
Bytet till PC är en förberedelse inför införandet av verksamhets-
systemet Combine. Övergången kommer ge möjlighet för all 
personal att ha Skype-möten och nyttja möjligheten till webbut-
bildningar på den egna arbetsplatsen. 

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR
2.1 Nämndens mål 

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Brukaren möts utifrån sina individuella behov med 
respekt.

Ett gott bemötande är grunden i 
arbetet. Målnivån för 2019 har sänkts 
då 100 % inte bedöms som realistiskt. 
Interna kontroller genomförs i form av 
djupintervjuer med ett urval av brukare 
samt brukardialoger i fokusgrupper.

Förutsättningarna att nå målet är 
goda.

Brukaren får en jämlik, trygg och säker vård och omsorg 
med god kvalitet.

Målet innefattar att brukarna ska 
uppleva sig trygga med de insatser de 
får och att äldres upplevda psykiska 
ohälsa ska minska.

Målet bedöms nås delvis. 
Personalen arbetar mer aktivt 
med att överenskommelser i 
genomförandeplaner följs.

Vård- och omsorgsbehov ska dokumenteras på ett 
säkert sätt.

Målet innefattar tydliga 
och uppföljningsbara mål i 
biståndsbesluten, hur en insats ska 
utföras samt skäl till inskrivning i 
hemsjukvård.

Förutsättningarna att nå målet är 
goda.

Delårsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats 
och Värnamo kommuns målstyrning, samt delaktiga i 
arbetet i omsorgsförvaltningen.

Prata om målen på arbetsplatsträffar, 
medarbetarsamtal samt genom en 
närvarande ledning som förstärkts 
med utsedda samordnare i 
verksamheten.

Medarbetarna är insatta i målen för 
sin arbetsplats och vet hur man ska 
förbättra och utveckla verksamheten.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Omsorgsnämnden ska upplevas som en attraktiv 
arbetsgivare som utvecklar och kan behålla sina 
medarbetare.

Genom att erbjuda heltidsanställning, 
minska över- och fyllnadstid samt 
minska andelen visstidsanställda.

Målet är delvis uppfyllt. 
Heltidsanställningar har ökat, över- 
och fyllnadstid har minskat. Andelen 
visstidsanställda har dock ökat något.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Att nå en klimateffektiv verksamhet som innefattar bra 
energianvändning och miljövänliga transporter. 

Återkommande utbildningar 
för förvaltningsledningen i 
klimatanpassning och krisberedskap. 
Utbildning i sparsam körning för 
personal som kör i tjänsten, avser 
främst ytterområdena. 

Osäkert om målet kommer att nås, 
arbete pågår.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

2.2 Nämndens Ekonomi
2.2.1 Driftsredovisning 

Omsorgsförvaltningens driftbudget för 2019 är 605,0 miljoner 
kronor. Av budgeten har 406,1 miljoner kronor (67 %) förbrukats 
under januari-augusti 2019. 
 Prognosen för helåret 2019 visar ett underskott på 8,0 miljoner 
kronor. 
 Omsorgsförvaltningens underskott återfinns främst inom sär-
skilt boende, boende barn/unga LSS, daglig verksamhet LSS och 
hälso- och sjukvård HSL. 
 Underskottet inom särskilt boende beror på kostnader för infö-
randet av heltid som norm. Arbete pågår för att se över möjlighe-
ten för att öka samverkan mellan chefsområdena för att skapa en 
effektivare bemanningsplanering. Från augusti har det tillkommit 
kostnader för externa placeringar boende barn/unga LSS vilka 
förväntas överstiga budgeten. Daglig verksamhet LSS visar ett 
väntat underskott. Det beror på att antalet timmar och insatsbeho-
vet enligt prognos ökar samt på högre personalkostnader än vad 
ersättningen genererar. Det väntade underskottet inom hälso- och 
sjukvård HSL beror främst på bemanningssjuksköterskor men 
också på ett ökat behov av hjälpmedel. Under våren och somma-
ren har 15 sjuksköterskor rekryterats och skolats in i verksam-
heten. Bedömningen är att bemanningssköterskor inte kommer 

att behövas i verksamheten från och med oktober 2019. Den nya 
utskrivningslagen har fört med sig ett snabbare patientflöde, vilket 
har medfört att verksamheten har behövts förstärkas med personal 
för att hantera det ökade behovet av hjälpmedel. 

2.2.2 Investeringsredovisning

Omsorgsförvaltningens investeringsbudget för 2019 är 33,7 miljo-
ner kronor. Av budgeten har 4,0 miljoner kronor (12 %) förbrukats 
under januari-augusti 2019. 
Prognosen för helåret 2019 visar ett överskott på 21,8 miljoner kronor. 
 Det förväntade överskottet beror på att de planerade investe-
ringarna har förskjutits i tid. 
 Omsorgsförvaltningen kommer börja införandet av verksam-
hetssystemet Combine i augusti 2020 och införandet av trygg-
hetslarm i särskilt boende kommer påbörjas i september 2019 och 
vara installerat på förvaltningens samtliga särskilda boenden år 
2021. Införande och upphandling av digitala lås, medicinskåp och 
trygghetslarm i ordinärt boende planeras till nästa år. Investering-
ar i inventarier till en ny servicebostad och en ny gruppbostad har 
förskjutits till 2020 respektive 2021. Planerade investeringar i 
inventarier till Expo (Östboskolan) förskjuts till år 2020 på grund 
av att inflyttningen blev försenad. 
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2.3 Nämndens HR
Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal är 88,7 
procent vilket är 2,7 procentenheter högre än 2018. Den största 
anledningen till ökningen är relaterad till Heltidsresan. En del i 
detta är att förvaltningen från och med januari 2018 enbart har 
annonserat ut heltidstjänster. 

Övertid, timmar

Antalet timmar för övertid har minskat med 1 380 timmar jämfört 
med samma period 2018.

Anledningen till det minskade antalet timmar beror på den ökade 
andelen (%) tillsvidareanställda i form av högre sysselsättnings-
grader. Det fanns mål om en större minskning av övertiden men 
verksamhetens kompetenskrav försvårar detta. En bidragande 
faktor till det ökade kompetenskravet är förskjutningen av svårt 
sjuka från slutenvård till öppenvård. 

Fyllnadstid, timmar

Antalet timmar för fyllnadstid har minskat med 10 138 timmar 
jämfört med samma period 2018. 
Anledningen till det minskade antalet timmar beror på den ökade 
andelen (%) tillsvidareanställda i form av högre sysselsättningsgrad. 

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter -207,9 -210,4 2,5 -64,1 -50,5 -102,2

Kostnader 812,9 823,4 -10,5 470,2 349,4 698,9

Nettokostnad 605,0 613,0 -8,0 406,1 298,9 596,7

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Nämnd- och styrelseverksamhet 0,9 1,1 -0,2 0,7 0,5 1,0

Gem vård/omsorg, funk nedsättn 20,8 20,8 0,0 13,7 12,2 23,3

Hemtjänst i ordinärt boende 100,9 101,3 -0,4 67,7 51,3 101,8

Korttidsboende 14,3 14,3 0,0 8,5 4,7 12,1

Dagverksamhet, ordinärt boende 10,3 10,1 0,2 6,8 4,7 9,4

Särskilt boende/annat boende 186,4 188,0 -1,6 125,9 96,0 186,8

Öppen verksamhet 1,1 1,1 0,0 0,6 0,5 1,1

Övriga insatser, ordinärt boende 3,0 3,2 -0,2 1,9 1,6 2,9

Gem insatser enligt LSS 15,0 17,4 -2,4 9,9 6,9 13,7

Boende enligt LSS, vuxna 84,8 85,3 -0,5 56,6 40,5 81,6

Boende enligt LSS, barn/unga 3,9 6,0 -2,2 3,3 2,3 4,9

Personlig assistans enligt LSS/SFB 27,3 28,1 -0,9 19,7 13,7 28,5

Daglig verksamhet enligt LSS 22,6 25,9 -3,3 17,0 12,4 25,3

Övriga insatser enligt LSS 18,4 17,0 1,4 11,5 8,6 18,1

Gemensamt omsorgsförvaltningen 23,2 20,0 3,2 14,1 7,2 13,4

Hälso- och sjukvård HSL 72,2 73,4 -1,2 48,1 35,9 72,7

Nettokostnad 605,0 613,0 -8,0 406,1 298,9 596,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 -1,2
Utgifter 33,7 11,9 21,8 4,0 3,4 7,4
Nettoinvesteringar 33,7 11,9 21,8 4,0 2,7 6,2

Största investeringar
Trygghetslarm i särskilt boende 8,0 1,0 7,0 0,0 0,3 1,3
Vsh-system Combine 5,0 0,2 4,8 0,0 0,0 0,0
Inventarier Expo 4,0 2,5 1,5 1,0 0,0 0,0
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2019-06-30 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 977 979 -2

Tillsvidareanställda, årsarbetare 867 842 +25

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 64 72 -8

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 55 58 -3

Sysselsättningsgrad, % 88,7 86,0 +2,7pro-
centenheter

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Övertid, tkr 2 460 2 577 -117
Övertid, timmar 5 862 7 242 -1 380
Fyllnadstid, tkr 3 285 4 860 -1 575
Fyllnadstid, timmar 15 548 25 686 -10 138
Timlön, tkr 16 183 15 788 +395
Timavlönade, timmar 119 277 117 980 1 297

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Sjukfrånvaro, % 9,1 8,8 +0,3pro-
centenheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 55,7 52,4 +3,3 rocent-
enheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 4 379 3 761 +618

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Personalomsättning, % 4,9 3,3 +1,6 pro-
centenheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 3,6 2,0 +1,6 pro-
centenheter

Timlön, timmar

Timmar som utförts av timavlönad personal har ökat med 1 297 
timmar jämfört med samma period 2018. Generellt minskar ande-
len timavlönad personal där andelen tillsvidareanställd personal 
ökar. I de verksamheter där andelen tillsvidareanställd personal 
inte har ökat, ses tendensen att andelen timavlönad personal ökar. 
En annan anledning till ökningen är att vakanta tjänster inom LSS 
inte har tillsatts på grund av få sökanden, alternativ sökande utan 
rätt kompetens.

3. Framtida utveckling och utmaningar
En utmaning för omsorgsförvaltningen är den framtida kompetens-
försörjningen då förvaltningen vet att det kommer att fattas vård- och 
omsorgspersonal. Det i kombination med en ökad äldre befolkning 
kräver såväl förebyggande insatser som organisatoriska åtgärder.
 Förebyggande insatser med mål om att skapa självständighet 
hos medborgaren, samt att skapa förutsättningar för ett friskare 
liv, blir en viktig åtgärd för förvaltningen under kommande år.  I 
det arbetet ingår även fortsätt implementering och utveckling av 
digitala hjälpmedel i verksamheten.
 Rätt bemanning är en annan viktig åtgärd avseende kompetens-
försörjning. Med rätt bemanning avses att den är anpassad utifrån 
verksamhetens behov och budget samt skapar förutsättningar för 
en verksamhet som kännetecknas av hög kvalitet och god arbets-
miljö. Genom det fortsatta arbetet med budget i balans, införande 
med heltid som norm samt hälsosamma scheman kommer beman-
ningsplanering vara ett fokusområde år 2020. 
 I samband med införandet av nytt verksamhetssystem, Combine, 
kommer förvaltningen att börja arbeta efter individens behov 
i centrum (IBIC), vilket är ett behovsinriktat och systematiskt 
arbetssätt som beskriver nuläge, mål och resultat med strukturerad 
dokumentation. Detta kommer att innebära ett förbättringsarbe-
te i upprättandet och användandet av genomförandeplaner och 
dokumentation.

Combine

Nytt verksamhetssystem för omsorgs- och 
medborgarförvaltningen införs under 2019 och 2020

6564



Medborgarnämnden

1. Viktiga händelser under året
Förvaltningen har gått in i flera utvecklingsprojekt under våren 
och många hade den familjehemskartläggning som genomfördes 
under hösten 2018 som utgångspunkt. På förvaltningsövergripan-
de nivå har samverkansprocesser, och mer specifikt, ärendegång 
mellan olika grupper och sektioner genomlysts samt hur förvalt-
ningen säkerställer att vårdkedjan håller samman i alla delar för 
klienterna. Stort fokus i detta är den interna samsynen där ambi-
tionen är en förvaltningsgemensam vision. Ett ärende ska präglas 
av tillgänglighet, gott bemötande och samsyn. Huvudfrågan i 
samverkansprocesserna är: hur ska förvaltningen arbeta för att på 
bästa sätt uppnå detta? I analysarbetet fastslogs en standard för 
vilken målgrupp stödboendet ska rikta sig till som ett led i arbetet 
med hemmaplanslösningar. Vidare identifierades prioriterade ut-
bildningssatsningar och projekt för att kompetensutveckla, bland 
annat en satsning på Signs of safety. Inom öppenvården utreds hur 
föräldrastödet i kommunen kan förstärkas genom utbildning som 
ges i samverkan med andra aktörer, vilket var ett av de utveck-
lingsområden som framkom i analysen. Omorganisationen från 
HVB-boende till stödboende, som påbörjades under 2018, har 
fortsatt under våren vad gäller förberedelse samt omstrukturering 
av resurser såsom lokaler. Stödboendet öppnade den 1 juni och 
sju av de boende avser hemmaplanslösningar, vilket innebär att 
förvaltningen kunnat undvika eller förkorta extern placering för 
dessa. Verksamheten ser att det finns utrymme för försäljning av 
platser och samtal pågår med grannkommunerna. Migrationsver-
ket har tidigare beviljat ersättning utifrån underlag kommunen an-

givit men har under året gjort en annan bedömning utifrån samma 
underlag vilket förändrat den statliga ersättning nämnden erhållit.
 Övergripande pågår ett utvecklingsarbete gällande det syste-
matiska kvalitetsarbetet. Detta genom utveckling av metoder och 
systemstöd för att arbeta med ständiga förbättringar och därige-
nom säkra kvaliteten i verksamheten för medborgarna.

1.1 Digitalisering
Det pågår ett arbete med att säkerställa att det finns goda förutsätt-
ningar för digitalisering. Samtliga av förvaltningens verksamheter 
har nu wifi och utbyte från stationära till bärbara datorer pågår. 
För att möta behovet av flexibelt arbetssätt har socialsekreterare 
utrustats med bärbar dator VPN. I och med detta har föregåen-
de lösning för flexibelt arbetssätt kunnat avvecklas, vilket är en 
effektivisering både vad gäller ekonomi och lokalanvändning. 
Som ett led i effektivisering av resurser har förvaltningen arbetat 
vidare med Skypemöten. Detta bidrar till en mer varsam och 
effektiv tidsanvändning för medarbetare och klienter. E-tjänst för 
intern rapportering av avvikelser och Lex Sarah är på plats, vilket 
underlättar för medarbetare vad gäller att fullfölja rapporte-
ringsskyldigheten och detta stärker rättssäkerheten för klienten 
samtidigt som det bidrar till ständiga förbättringar i verksamheten. 
Inför förändringar inom verksamheten arbetas löpande med att 
implementera nyttoberäkningar som ett verktyg för att säkerställa 
att den nytta och effekt som eftersträvas nås.

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

En hållbar livssituation som ger trygghet åt dem vi är 
till för. 

Målet ska säkerställa att medborgarna 
i Värnamo kommun får verktyg och har 
förutsättningar för att kunna leva sitt 
liv på egen hand.

Arbete med att konkretisera 
verksamhetsmålen så att de ger effekt 
på nämndens mål. Omorganisation till 
stödboendet, för att undvika externa 
placeringar. 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Att medborgarförvaltningen har medarbetare som är 
aktivt deltagande i att driva verksamhetsutveckling. I 
det är det viktigt för oss att ha med perspektivet från 
de vi är till för.

Målet ska säkerställa att vi bedriver 
den verksamhet som medborgarna 
i Värnamo kommun behöver. 
Det kräver att vi ständigt arbetar 
med verksamhetsutveckling och 
kommunicerar med de vi är till för.  
För att vi ska lyckas med 
detta är medarbetarna på 
medborgarförvaltningen 
nyckelpersoner.

Arbete med intern samverkan för att 
klienten ska få en kvalitativ process 
oavsett vilken verksamhet denne 
berörs av. Målet är en samsyn gällande 
god kvalitet och kommunikation 
för att bäst möta dem vi är till för. 
I detta pågår ett arbete med en 
kulturförändring.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR
2.1 Nämndens mål 

Delårsberättelse per nämnd – Medborgarnämnden

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Att medborgarförvaltningen upplevs som en attraktiv 
arbetsgivare genom att vi har en välmående personal 
som ges möjlighet att utvecklas och växa inom sitt 
område.

Målet ska säkerställa att 
medborgarförvaltningen upplevs 
som en attraktiv arbetsplats så att vi 
får en fortsatt kompetent och stabil 
personalgrupp.

Juridikutbildningen genomförd med 
totalt 14 medarbetare som gått. 
Projekt med friskvårdstimme löper 
ytterligare ett år för att kunna 
utvärdera satsningen. Nämndens 
arbete med att stärka sin roll som 
en attraktiv arbetsgivare ger fortsatt 
resultat. Att omsättningen minskar gör 
att kvaliteten på verksamheten och den 
hjälp som erbjuds medborgarna ökar. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Att Medborgarförvaltningen alltid har en medvetenhet 
om miljön, så att klimatsmarta val underlättas. 

Målet ska bidra med att 
medborgarförvaltningen bidrar till 
Värnamo kommuns hållbarhet.

Ett antal tjänstebilar byts ut till 
miljövänliga bilar under året. Vidare 
arbete med att implementera Skype.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

2.2 Nämndens ekonomi
3.2.1 Driftsredovisning 

Nämndens driftbudget för 2019 är 141,7 miljoner kronor. Av 
budgeten har 109,0 miljoner kronor (77 procent) förbrukats under 
första halvåret. Prognosen för helåret 2019 visar ett underskott på 
24,4 miljoner kronor. 
 Det betydande underskott inom barn och ungdomssektionerna 
kan förklaras med ett större antal institutionsplaceringar vilket gör 
att dessa kostnaderna beräknas överstiga budget med 13,9 mil-
joner kronor. Även ett större antal konsulentledda familjehems-
placeringar har lett till ökade kostnader på 4,4 miljoner kronor 
jämfört mot budget.
 Personalomsättning, nyrekryteringar och behov av speciallös-
ningar för specifika ärenden inom barn och ungdomssektionerna 
har medfört ett fortsatt behov av inhyrda konsulter, vilket gör att 
merkostnaderna för detta väntas bli 1,3 miljoner kronor.
 För ekonomiskt bistånd har antalet hushåll ökat något jämfört 
med föregående år och förväntas enligt prognos att bli lägre än 
budget med 1 miljon kronor. Denna verksamheten har också haft 
behov av inhyrda konsulter för att bemanna vakanta tjänster. Det-
ta medför ökade kostnader med 0,9 miljoner kronor. Placeringar 
på grund av våld i nära relation är lägre till antalet vid jämförelse 
med samma period förra året vilket gör att kostnaderna i denna 
verksamhet väntas bli 2 miljoner kronor lägre än budget.

För flyktingverksamheterna beräknas ett underskott på  
3,6 miljoner kronor. Underskottet beror på avslag på 7,8 miljoner 
kronor för återsökta kostnader från Migrationsverket kopplat till 
ensamkommande barn som hänför sig till åren 2017-2018 samt att 
verksamheten har högre personalkostnader på 0,4 miljoner kronor 
och högre kvarvarande lokalkostnad på 1,8 miljoner kronor i 
samband med avveckling av HVB-verksamheten. 
För 2019 beräknas statsbidragen från Migrationsverket kopplat 
till flyktingmottagning bli 5,6 miljoner kronor mer än årets budget 
och något högre intäkter för tolkservice med 0,8 miljoner kronor. 
 Till och med augusti månad har de åtgärder som vidtagits för en 
ekonomi i balans inte gett tänkt effekt på kort sikt men förväntas 
ha en positiv påverkan på längre sikt.

2.2.2 Investeringsredovisning

Nämndens investeringsbudget för 2019 är 6,3 miljoner kronor. 
Av budgeten har 0,3 miljoner kronor (5 procent) förbrukats under 
första halvåret. Prognosen för helåret 2019 visar ett överskott på 
3,3 miljoner kronor. 
 Investeringen av medborgarförvaltningens och omsorgsförvalt-
ningens nya verksamhetssystem Pulsen Combine har påbörjats 
under hösten 2019, vilket gör att större delen av den planerade 
investeringskostnaden kommer under år 2020 istället för enligt 
den betalningsplan som finns. 

Delårsberättelse per nämnd
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2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter -63,8 -71,5 7,7 -48,6 -49,5 -88,1

Kostnader 205,5 237,5 -32,1 157,6 123,7 236,8

Nettokostnad 141,7 166,0 -24,4 109,0 74,2 148,7

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Nämnd och styrelseverksamhet 1,4 1,4 0,0 0,8 0,5 1,0

Fritidsgårdar 6,8 6,6 0,2 4,1 2,4 6,5

Institutionsvård vuxna 2,4 5,2 -2,9 4,0 1,8 4,5

HVB vård barn och unga 6,1 20,1 -14,0 15,6 7,6 17,6

Familjehemsvård barn och unga 13,2 17,7 -4,6 11,7 8,4 17,9

Öppna insatser, beh öppenvård 6,1 6,6 -0,4 4,1 2,7 5,5

Missbrukarvård 3,4 3,4 0,0 1,9 1,3 2,8

Öppna insatser, ind beh öppenvård 8,6 8,6 0,0 5,3 4,6 8,4

Öppna insatser övriga 2,4 2,4 0,0 1,5 1,4 2,2

Barn och ungdomsvård 14,0 15,1 -1,1 8,8 8,1 15,1

Övriga insatser till vuxna 4,7 2,6 2,0 1,3 0,2 0,3

Ekonomiskt bistånd 26,9 26,8 0,1 17,3 15,6 30,1

Gemensamt MBF 16,3 16,5 -0,1 10,2 8,8 17,9

Gemensamt IFO 8,7 8,7 0,0 8,5 3,2 6,3

Familjerätt 2,0 2,0 0,0 1,2 0,8 1,4

Familjerådgivning 0,4 0,4 0,0 0,1 0,2 0,4

Flyktingmottagande 0,2 3,8 -3,6 1,6 -1,9 -4,8

Arbetsmarknadsåtgärder 18,2 18,2 0,0 11,0 8,5 15,6

Nettokostnad 141,7 166,0 -24,4 109,0 74,2 148,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 6,3 3,0 3,3 0,3 0,4 0,8
Nettoinvesteringar 6,3 3,0 3,3 0,3 0,4 0,8

Största investeringar
Medborgarförvaltningen, inventarier 1,6 1,6 0,0 0,1 0,1 0,2
Medborgarförvaltningen, IT 4,7 1,4 3,3 0,2 0,3 0,6
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2.3 Nämndens HR
Rekryteringen av chefer och gruppledare har varit lyckosam vilket 
gör att sektionerna haft ett nära ledarskap. Detta är en framgångs-
faktor för en hälsosam och attraktiv arbetsplats. Dock renderar det 
även i att medarbetare som inte arbetar enligt Värnamos vision 
eller på annat sätt brister i sitt medarbetarskap bättre kunnat följas 
upp, vilket påverkar personalomsättningen. Fler sökande till tjäns-
ter har inneburit färre konsulter. Satsningar på personalen i form 
av kompetensutveckling och friskvårdstimme är också faktorer 
som har haft positiv inverkan på omsättningen. Minskning av 
övertid, mertid och timavlönade är till stor del följd av en genom-
lysning av scheman och personaltäthet på fritidsgårdsverksam-
heten. Gällande sjukfrånvaron samarbetar förvaltningen löpande 
med HR avdelningen och har kontinuerlig uppföljning med berörda 
medarbetare. Några anställningar har avslutats då förvaltningen inte 
kunnat erbjuda lämpligt arbete under rehabilitering. 

2019-06-30 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 182 183 -1

Tillsvidareanställda, årsarbetare 176 177 -1

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 69 83 -14

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 64 78 -14

Sysselsättningsgrad, % 96,9 96,9 Oförändrat

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Övertid, tkr 342 532 -190
Övertid, timmar 653 1415 -762
Fyllnadstid, tkr 184 281 -97
Fyllnadstid, timmar 731 1001 -270
Timlön, tkr 875 1438 -563
Timlön, timmar 7 516 12 023 -4 507

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Sjukfrånvaro, % 9,1* 8,9 +0,2 pro-
centenheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 50,4 43,6 +6,8 pro-
centenheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 1 132 1 181 -49

*I medborgarförvaltningens sjukfrånvaro 9,1 %, inkluderas anställda på BEA-avtalet med totalt 
76 medarbetare. Sjukfrånvaron för övriga medarbetare, exklusive BEA-anställda, inom förvalt-
ningen uppgår till 7,13 % 2019 och 6,96 % 2018.

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Personalomsättning, % 6,1 10,5 -4,4 procent-
enheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 5,5 8,8 -3,3 procent-
enheter

3. Framtida utveckling och utmaningar
Nämndens största utmaning blir att omdisponera årets och 
kommande års budget för att klara ökade kostnader kopplade till 
placeringar. För att täcka kostnaderna för externa placeringar ser 
nämnden att de åtgärder som hittills vidtagits samt att den budget 
som gällt inte varit tillräckliga. Ytterligare åtgärder kommer där-
för att behöva vidtas. Placeringarna förväntas minska till viss del 
både genom stödboendet men också genom att samverka mer med 
andra aktörer, såväl internt som externt. I detta innefattas även att 
erbjuda rätt insatser inom öppenvården. 
 Ombyggnationen av polishuset är en nära förestående utma-
ning. Under en period ger detta försämrad arbetsmiljö vilket kan 
påverka exempelvis sjuktal, detta då arbetssituationen tillfälligt 
kan bli mer ansträngd i och med evakuering till andra, mindre 
lokaler. Dock har förvaltningen helt nya, ändamålsenliga lokaler 
under hösten 2020 vilket ökar attraktiviteten som arbetsgivare och 
medför också en god arbetsmiljö för alla medarbetare. 

Nya och  
ändamålsenliga 

lokaler 

Förvaltningens lokaler byggs nu om och kommer till 
hösten 2020 få nya och ändamålsenliga lokaler
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Överförmyndaren

Delårsberättelse per nämnd

1. Viktiga händelser under året
Antalet ärenden med ensamkommande barn har minskat under 
året. Detta har medfört ett minskat behov av gode män för  
ensamkommande barn. 
 Utbildningar för gode män och förvaltare har genomförts och 
handläggare och överförmyndare har deltagit i flera utbildningar. 
Arbetet med att ta fram handläggningsrutiner har påbörjats.
 GGVV-kommunerna har beslutat att förutsättningarna för att 
införa en gemensam överförmyndarnämnd ska utredas.

1.1 Digitalisering
Överförmyndaren arbetar i ett digitalt ärendehanteringssystem. 
Detta system går att uppgradera ytterligare. Möjligheten att uppgra-
dera systemet så att ställföreträdare (gode män och förvaltare) ska 
kunna lämna årsredovisningar digitalt ska undersökas under året. 

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Huvudman får stöd att stärka sin självständighet och 
ges goda förutsättningar till en hög livskvalitet utifrån 
sina ekonomiska villkor.

Effektiv administration och tydliga 
rutiner.

I hög grad uppfyllt. 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Överförmyndarens externa och interna kontakter 
präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och 
delaktighet.

Enkät till ställföreträdare genomfördes 
hösten -17. Osäkert när nästa enkät 
kan genomföras.

I hög grad uppfyllt.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Skapa goda förutsättningar att rekrytera, kompetens-
utveckla och behålla personal och ställföreträdare.

Regelbundna kurser för såväl nya som 
gamla ställföreträdare.

Svårt att hitta en bra struktur för 
utbildningar.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Överförmyndaren minskar sin klimatpåverkan inom 
områden resande och pappersförbrukning.

Boka el- eller gasbilar. 
Minska kopieringen.

Finns en ökad medvetenhet.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

Delårsberättelse per nämnd – Överförmyndaren 

2.2 Nämndens Ekonomi
2.2.1 Driftsredovisning 

Överförmyndarens driftbudget för 2019 är 2,1 miljoner kronor. 
Av budgeten har 1,8 miljoner kronor (86 %) förbrukats under 
perioden januari – augusti 2019. 
 Prognosen för helåret 2019 visar ett underskott på 0,3 miljoner 
kronor. Under 2019 har arvodesnivåerna anpassats till Sveriges 
Kommuners och Landstings (SKL) rekommendationer. Detta har 

medfört en viss ökad kostnad för arvoden. Flera förvaltarärenden 
är omfattande vilket medför höga arvodeskostnader. Överför-
myndarens ersättare har deltagit i utbildningar under året. Kostna-
der för detta var inte budgeterat. 

2.2.2 Investeringsredovisning

Överförmyndaren har ingen investeringsbudget.

3. Framtida utveckling och utmaningar
Överförmyndaren ser möjligheter att utveckla och effektivise-
ra handläggningen av ärenden, bland annat genom att ta fram 
gemensamma handläggningsrutiner. Rutinerna för granskning 
av ställföreträdarnas årsredovisningar ska ses över. Detta kan 
förhoppningsvis förkorta granskningstiden. Möjligheten att lämna 
årsredovisningar digitalt ska ses över. 
En ständig utmaning är att rekrytera ställföreträdare.

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,4 -0,8

Kostnader 2,1 2,4 -0,3 1,9 1,8 3,1

Nettokostnad 2,1 2,4 -0,3 1,8 1,4 2,3

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Överförmyndarverksamhet 2,1 2,4 -0,3 1,8 1,4 2,3

Nettokostnad 2,1 2,4 -0,3 1,8 1,4 2,3

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR
2.1 Nämndens mål 
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Delårsberättelse per nämnd

Kommunrevisionen

1. Viktiga händelser under året 
Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. 
Revisorerna arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kommunen. 
Kommunrevisionen granskar styrelsen och samtliga nämnder samt 
samordnar lekmannarevisionen av kommunens bolag och stiftelser.
 Kommunfullmäktige väljer revisorer som ska granska att kom-
munens verksamhet drivs enligt fullmäktiges beslut. Revisionen är 
demokratins sätt att kontrollera och främja kommunens verksamhet. 
 Inför den nya mandatperioden har ett antal nya revisorer utsetts 
och det har därför genomförts vissa utbildningsinsatser under det 
första halvåret 2019.

1.1 Digitalisering
Samtliga revisorer använder Ipads för att hantera sitt uppdrag. 
Kommunrevisionens samtliga handlingar hanteras via 
Netpublicator. Varje revisor har ett bevakningsansvar, vilket 
innebär att de följer verksamheten i en eller flera nämnder/utskott. 
Via Netpublicator når de även handlingarna för de nämnder/
utskott de särskilt bevakar.

2.Ekonomi
2.1 Driftredovisning
Kommunrevisionens driftbudget för 2019 är cirka 1,6 miljoner 
kronor. Av budgeten har 0,7 miljoner kronor (50 %) förbrukats 
under perioden januari-augusti 2019. 

Prognosen för helåret 2019 visar på ett nollresultat/en ekonomi i 
balans för kommunrevisionens verksamhet. Merparten av gransk-
ningsinsatserna för räkenskapsåret 2019 kvarstår eller är pågåen-
de, vilka bland annat är; granskning av delårsrapport, granskning 
av årsredovisning, årlig granskning av styrelse och nämnder samt 
ett antal fördjupade granskningar. Utifrån genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys har kommunrevisionen beslutat att genomföra 
följande fördjupade granskningar under 2019:
• Granskning av IT-säkerhet 
• Granskning av löneprocessen
• Granskning av orosanmälningar och uppföljning av placerade 

barn
• Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
• Uppföljning av tidigare genomförda granskningar

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader 1,6 1,6 0,0 0,7 0,6 1,5

Nettokostnad 1,6 1,6 0,0 0,7 0,6 1,5

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Revision 1,6 1,6 0,0 0,7 0,6 1,5

Nettokostnad 1,6 1,6 0,0 0,7 0,6 1,5

2.2 Ekonomi i sammandrag

Delårsberättelse per nämnd

Finansiering och övrig verksamhet

Allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och 

fastighetsavgift (+1,7 miljoner kronor)

Årets intäkter för allmän kommunalskatt och kommunalekono-
misk utjämning (inklusive fastighetsavgift) har budgeterats till  
1 977,2 miljoner kronor. 
 Prognosen för 2018 (hela taxeringen är inte klar ännu) är för-
ändrad till det bättre (+1,5 miljoner kronor). 
 Prognosen för 2019 pekar dock mot 1,4 miljoner kronor sämre 
än budget enligt prognos från SKL upprättad i augusti. 
 Även om en viss nedgång sker i tillväxten av skatteunderlaget 
så är det fortfarande en hög nivå sett över en längre tidsperiod. 
 Osäkerheten i skatteprognoserna är ganska hög varför ytterliga-
re justeringar kan komma att ske under resterande del av året. 
 Under de senast 10 åren har Värnamo kommun gått från motta-
gare till en stor betalare i den inomkommunala kostnadsutjämning-
en. En omräkning av underlaget efter att budget för 2019 antogs 
innebär att kommunen betalar 2,4 miljoner kronor mer än budgete-
rat för 2019, vilket innebär sammanlagt 58,4 miljoner kronor.
 Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften visar på ett 
utfall 2019 (65,6 miljoner kronor) som är 0,2 miljoner kronor 
lägre än budget. Värnamo kommuns budget följer prognos från 
SKL som upprättats tidigare.
 Regleringsbidraget, som även innehåller delar av de generella 
statsbidragen, har ökat i förhållande till budget med 9 miljoner 
kronor. En viss del av detta utgör kompensation för sänkt skatt för 
pensionärer m m.
 En viktig parameter för kommunens ekonomi är befolknings-
utvecklingen i kommunen. 2019-07-31 var antalet invånare i 
Värnamo kommun 34.567, vilket innebär en nettoökning sedan 
årsskiftet med 139 personer. Vid motsvarande tidpunkt förra året 
(2018-07-31) uppgick invånarantalet till 34.360 (+154); alltså 
en något större ökning än detta år. Budget 2019 beräknades på 
34.415 invånare per 2018-11-01. Utfallet blev 34.372 invånare. 
Varje invånare innebär cirka 50 000 kr i förändring av skatteintäk-
terna och kommunalekonomisk utjämning för kommunen.
 I förhållande till kommunens budget innebär ovanstående sam-
mantaget att skatteintäkter och utjämning blir cirka 1,7 miljoner 
kronor högre än budgeterat.
 Kommunens budget följer prognoserna från SKL i oktober 
månad året före budgetåret.

Reavinster vid försäljningar (+12,8 miljoner kronor)

Hittills under år 2019 uppgår realisationsvinsterna vid fastighets- och 
inventarieförsäljningar samt försäljningar av bostadsrätter till 11,6 
miljoner kronor. Av dessa ska 0,9 miljoner kronor frånräknas när en 

avstämning görs vid årets slut mot det så kallade balanskravet enligt 
Kommunallagen. Det är främst försäljning av mark som kommunen 
ägt under en längre tid som har genererat realisationsvinsterna. Till 
årets slut beräknas just nu realisationsvinster bli 12,8 miljoner kronor.

Pensioner (-8,4 miljoner kronor)

Under årets första åtta månader har pensionskostnaderna varit 
7,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Prognosen till årets slut 
pekar mot en nettokostnad som är 8,4 miljoner kronor högre än 
budgeten som är på sammanlagt 29,7 miljoner kronor.
 Orsaken till högre kostnader är främst att beräkningar gjorts om 
för vissa anställda och visar på högre kostnader för tjänstepen-
sionen än tidigare antagits. Därmed har kommunen fått göra 
kompletterande inbetalningar i början av året.
 Personalomkostnadspålägget (po-pålägg) räcker inte för att 
täcka kostnader och till 2020 kommer en höjning med 0,5 pro-
centenheter. Underskottet vd årets slut i denna del beräknas till 
3,9 miljoner kronor. 
 Pensionskostnadsberäkningarna görs av en anlitad adminis-
tratör. Sedan flera år tillbaka har kommunen en strategi att, när 
ekonomin så tillåter, teckna försäkring (inlösen) för vissa delar 
av pensionsskulden som är intjänad före 1998. Kommunstyrelsen 
beslutar om någon inlösen ska ske. I nuläget beräknas inte att det 
kommer att göras någon inlösen under 2019. 
 Av den totala pensionsförpliktelsen intjänad före 1998 har kom-
munen hittills löst in 162 miljoner kronor. Återstår gör i nuläget 
579 miljoner kronor (inklusive särskild löneskatt) som kommer 
att utbetalas under de närmaste 40 åren.

Personalomkostnader (-0,1 miljoner kronor)

Det interna personalomkostnadspålägget uppgår till 39,2 procent 
av lönekostnaden, vilket förvaltningarna betalar internt till 
finansieringen. Totalt innebär detta cirka 360 miljoner kronor och 
endast mindre avvikelser beräknas uppstå till årets slut.
 AFA Försäkring har beslutat att under en period inte ta ut någon 
avgift för kollektivavtalade sjukförsäkringar för kommunens 
anställda. Detta medför att kommunens kostnader minskar med 
över 4 miljoner kronor per år, hänsyn till detta har tagits redan vid 
upprättandet av budget.
 AFA Försäkring har under vissa år gjort återbetalning av pre-
mier som betalats tidigare år. Så skedde senast under 2015 (14,4 
miljoner kronor). Under detta år kommer någon sådan återbetal-
ning inte att ske och det är ytterst osannolikt att några fler återbe-
talningar kommer att ske senare heller eftersom spårbarheten vem 
och till vilka belopp som inbetalningen skett är mycket svår. 
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Medel att fördela av kommunstyrelsen (+5,3 miljoner kronor)

I budget 2019 finns ett anslag på 1,5 miljoner kronor till kom-
munstyrelsens förfogande för oförutsedda behov. I nuläget görs 
bedömningen att 1 miljon kronor av detta anslag kommer att an-
vändas till årets slut. Per 2019-08-31 återstår 0,7 miljoner kronor.
 Av de 3 miljoner kronor som fanns i budget för särskilda 
satsningar till strategiska åtgärder som främjar hållbarhet och/eller 
bidrar till att kommunens övergripande mål uppnås återstår 1,6 
miljoner kronor. I nuläget görs bedömningen att 0,4 miljoner kro-
nor ytterligare kommer att användas under resterande del av året. 
 I årets budget finns en särskild satsning för verksamhetsutveck-
ling och extra kompetensutveckling för anställda. Anslaget är på 9 
miljoner kronor och av detta beräknas i nuläget 6,2 miljoner kro-
nor användas till årets slut. I nuläget återstår 2,5 miljoner kronor.
 I budget finns 9 miljoner kronor avsatt för ökade hyror i verk-
samheterna och för vissa tillkommande kostnader vid ombygg-
naden av kök. I nuläget har 1 miljon kronor använts av dessa. 
Från september har dock Exposkolan och andra lokaler i tidigare 
Östboskolan tagits i bruk och kompensation för ökade hyror kom-
mer att ges under resterande del av året. Bedömningen i nuläget 
är dock att cirka 0,8 miljoner kronor av de avsatta medlen inte 
kommer att användas under året.

Kapitaltjänstintäkter (+/- 0 miljoner kronor)

Förvaltningarna betalar en ersättning till finansieringen för 
avskrivningar och ränta på det kapital som finns bundet i olika 
investeringar. I budget är denna ersättning beräknad till 120,3 
miljoner kronor. Prognosen pekar i nuläget mot att intäkterna blir 
i nivå med budget.

Avskrivningar (-3,5 miljoner kronor)

Kommunen har en hög nivå på investeringarna, varför också de 
årliga avskrivningarna ökar. I årets budget finns 108,9 miljoner 
kronor avsatta för avskrivningar. 
Genom de omfattande investeringarna som skett och fortfarande 
pågår beräknas årets avskrivningar överstiga budget med cirka 3,5 
miljoner kronor.

Finansiella kostnader och intäkter (+4,3 miljoner kronor)

Vid årets ingång hade kommunen 250 miljoner kronor i upptagna 
lån. Under 2019 har ytterligare 150 miljoner kronor i nya lån 
upptagits. Låneskulden är därmed i nuläget 400 miljoner kronor. 
Beslut finns om att uppta sammanlagt 470 miljoner kronor. Den 
förutspådda ränteuppgången har uteblivit och räntekostnaderna 
blir därmed lägre än budgeterats (+2 miljoner kronor). Viss grund-
likviditet finns och dessa är placerade i bank men någon ränta 
erhålls numera inte. 
 Borgensavgifterna från de bolag som erhållit kommunal borgen 
som säkerhet för lån beräknas innebära 6,3 miljoner kronor i intäk-
ter. Detta överstiger budget med 0,3 miljoner kronor.
 Kommunen är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. 
En utdelning har erhållits för 2019 med 2,1 miljoner kronor. Den-
na var inte budgeterad.
 Sammantaget beräknas de finansiella kostnaderna och intäkterna 
innebära ett budgetmässigt överskott på cirka 4,3 miljoner kronor 
vid årets slut.

Övrig verksamhet (+2,1 miljoner kronor)

Övrig verksamhet under finansiering beräknas ge ett överskott på 
cirka 2,1 miljoner kronor till årets slut.

Resultat och balansavstämning

Finansiering och övrig verksamhet beräknas till årets slut innebära 
ett budgetmässigt överskott på sammanlagt 14,3 miljoner kronor.
 Övrig avstämning mot lagens krav om balans i ekonomin görs 
under avsnittet ”Avstämning av kommunens övergripande mål” 
och ”Utvärdering av ekonomisk ställning”.

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

Intäkter -2 617,3 -2 636,7 19,4 -1 765,6 -1 255,6 -2 545,8

Kostnader 672,3 677,4 -5,1 444,4 311,4 635,3

Nettokostnad -1 945,0 -1 959,3 14,3 -1 321,2 -944,2 -1 910,5

Resultat per verksamhetsblock Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06 Bokslut 2018

KF/KS för oförutsedda behov (resterande del av 1,5 mnkr  
i anslag för fördelning)

0,7 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0

Särskilda satsningar för strategiska åtgärder som främjar 
hållbarhet och/eller tydligt bidrar till att kommunens över-
gripande mål uppnås (resterande del av 3 mnkr i anslag för 
fördelning)

1,6 0,4 1,2 0,0 0,0 0,0

Särskilda satsningar för verksamhetsutveckling och extra 
kompetensutveckling för anställda  
(resterande del av 9 mnkr i anslag för fördelning)

2,5 -0,3 2,8 0,0 0,0 0,0

Medel för ökade hyror (internt och externt)  
(resterande del av 4,7 mnkr i anslag för fördelning)

8,1 7,2 0,9 0,0 0,0 0,0

Övriga mindre verksamhet 5,2 3,1 2,1 1,8 6,6 0,8

Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar 0,0 -0,8 0,8 -0,8 -1,9 -2,5

Reavinster vid försäljningar av exploateringsområden 0,0 -12,0 12,0 -10,7 -0,6 -15,9

Pensioner, netto 29,7 38,1 -8,4 30,4 19,8 48,7

Personalomkostnader, netto 0,0 0,1 -0,1 0,2 0,2 0,2

Kapitaltjänstintäkter från förvaltningarna -120,3 -120,3 0,0 -83,8 -57,6 -118,0

Avskrivningar/nedskrivningar 108,9 112,4 -3,5 68,8 50,2 106,0

Allmän kommunalskatt -1 665,1 -1 665,2 0,1 -1 110,6 -803,1 -1 606,3

Utjämning, generella statsbidrag och kommunal fasighetsavgift -312,1 -313,7 1,6 -209,1 -154,7 -313,1

Finansiella intäkter -9,7 -12,0 2,3 -9,7 -4,6 -13,2

Finansiella kostnader 5,5 3,5 2,0 2,3 1,5 2,8

Nettokostnad -1 945,0 -1 959,3 14,3 -1 321,2 -944,2 -1 910,5

Delårsberättelse per nämnd - Finansiering och övrig verksamhetDelårsberättelse per nämnd - Finansiering och övrig verksamhet

14,3
miljoner kronor

Finansiering och övrig verksamhet beräknas 
till årets slut få ett budgetmässigt överskott på 
sammanlagt 14,3 miljoner kronor.
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1. Viktiga händelser under året
Värnamo Stadshus AB har under maj månad haft ägarsamråd med 
de tre dotterbolagen. Bolaget rapporterar till kommunstyrelsen i 
Värnamo kommun från dessa.
 Under 2019 har hittills fyra styrelsemöten ägt rum i Värnamo 
Stadshus AB. Ytterligare två styrelsemöten är planerade under 2019. 
 Protokoll från styrelsemöten och stämmor publiceras på hemsi-
dan. Under året har tre VD-träffar hållits. Mötesanteckningar från 
dessa delges bolagets styrelse.
 Årsstämman hölls i anslutning till kommunfullmäktiges sam-
manträde 2019-05-29. Tre av styrelsens fem ordinarie ledamöter 
har ersatts i samband med årsstämman.
 Vid konstituerande styrelsemöte i juni månad antogs arbetsord-
ning för styrelsen, VD-instruktioner samt attest- och utanord-
ningsinstruktioner. Vidare beslutades om firmatecknare samt att 
utse kommundirektören vid Värnamo kommun till adjungerad 
ledamot i styrelsen.
 Gemensam upphandling av revisorer för hela bolagskoncernen 
har skett under våren 2019. Uppdraget kommer även i fortsätt-
ningen att gå till PwC.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR
2.1 Bolagets mål 
Ändamålet med Värnamo Stadshus AB är att utgöra en effektiv 
organisation för uppföljning och förvaltning av Värnamo kom-
muns hel- och majoritetsägda bolag.
 Värnamo kommuns helägda bolag har samma vision som gäller 
för Värnamo kommun ”Värnamo - den mänskliga tillväxtkom-
munen – 40 000 invånare 2035”. 
 Från och med 2018 används även de övergripande mål som gäl-
ler för Värnamo kommun i de helägda bolagen. Utifrån dessa över-
gripande mål har respektive dotterbolag upprättat egna bolagsmål.

2.2 Bolagets ekonomi 
2.2.1 Driftsredovisning  

Resultatet för bolaget per 2019-08-31 visar en vinst på  
0,7 miljoner kronor.
 Prognosen för helåret 2019 pekar mot en vinst med 4,5 miljo-
ner kronor, vilket är 4,2 miljoner kronor högre än budget. 
 Under året har bolaget erhållit aktieutdelning från Värnamo 
Energi AB med 4 miljoner kronor och från Finnvedsbostäder 
AB med 91 000 kronor. Utdelningen från Värnamo Energi AB 
var inte budgeterad. Dessa utdelningar är skattefria för bolaget 
eftersom de tidigare beskattats i dotterbolagen. Övriga kostnader 
och intäkter ligger i nivå eller strax under budget.

Värnamo Stadshus AB

2.2.2 Investeringsredovisning  

Bolaget har under 2019 inte gjort några investeringar. 

2.2.3 Ekonomi i sammandrag 

Bolagets lån, som uppgår till 209,5 miljoner kronor, har en relativt 
lång löptid avseende såväl kapital som ränta. 
 I slutet av 2018 förföll ett lån på 50 miljoner kronor. Detta lån 
hade en ränta på 4,80 procent och ersattes av ett nytt lika stort lån 
till en ränta av 0,82 procent. Detta lån är bundet till 2023-11-13 
avseende såväl kapital som ränta.
 I mars 2019 förföll ett lån på 38 miljoner kronor. Detta lån 
hade en ränta på 2,64 procent och ersattes av ett nytt lika stort lån 
till en ränta av 0,75 procent. Detta lån är bundet till 2024-10-02 
avseende såväl kapital som ränta.
 Nästa lån som förfaller är på 50 miljoner kronor. Förfallodagen 
är 2020-12-22.
 Koncernbidragen beräknas i nuläget bli enligt budget för 2019.
 Utdelningen till Värnamo kommun beslutades av årsstämman 
till 3 miljoner kronor. Utbetalning har skett i juni 2019.

Värnamo kommuns bolag

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2019

Prognos 
2019 Avvikelse

Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06

Bokslut 
2018

Rörelsens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelsens kostnader -0,6 -0,6 0,0 -0,3 -0,3 -0,6

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat -0,6 -0,6 0,0 -0,3 -0,3 -0,6

Finansiella intäkter 0,1 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1

Finansiella kostnader -4,7 -4,5 0,2 -3,0 -3,4 -6,8

Resultat efter 
finansiella poster -5,2 -1,0 4,2 0,8 0,4 -3,3

Bokslutsdispositioner 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 12,0

Skatt på årets resultat -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -1,0

Årets resultat 0,3 4,5 4,2 0,7 0,3 7,7

0,82
procents låneränta

I slutet av 2018 förföll ett lån på 50 miljoner kronor. 
Detta lån hade en ränta på 4,80 procent och ersattes av 
ett nytt lika stort lån till en ränta av 0,82 procent.

2.3 Bolagets HR
 Bolaget har ingen anställd personal utan vissa tjänster köps från 
Värnamo kommun.

3. Framtida utveckling och utmaningar
Ett närmare samarbete mellan bolagen i koncernen och Värnamo 
kommun eftersträvas hela tiden. 
Inom flera områden sker nu nära samarbete, till exempel fastig-
hetsskötsel, värme, GDPR-frågor, kommunikation/information, 
upphandlingar och revision. Även ett samarbete i personalfrågor 
och säkerhetsfrågor har börjat diskuteras. Samarbetet och samver-
kan utvecklas efter hand. 
 Samarbetet inom fastighetsförvaltning och skötsel av grönytor 
utvecklas också efter hand med en utredning från 2015 som grund.
 Riksdagen beslutade i juni om nya skatteregler för företag. De 
nya reglerna innebär bland annat avdragsbegränsningar för räntor 
samt att bolagsskatten efter hand sänks. Styrelsen har med an-
ledning av detta med hjälp av bolagets revisorer från PwC under 
hösten 2018 gjort en utredning om konsekvenserna för Värnamo 
kommuns bolagskoncern. Ytterligare ställningstagande i denna 
fråga kommer att behöva tas under hösten 2019.
 I september genomförs en styrelseutbildning för alla styrelser 
och berörda tjänstepersoner i såväl moderbolaget som i dotterbo-
laget. Utbildningen hålls av kommunens revisorer.
 Under hösten 2019 kommer även en översyn av bolagsordning-
ar och ägardirektiv att ske tillsammans med bolagens ledningar. 
Arbetet ska utmynna i förslag till reviderade bolagsordningar och 
ägardirektiv som ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut 
innan årets slut.

Värnamo kommuns bolag

Balansräkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2019-08-31 2018-06-30

Anläggningstillgångar 216,0 216,0

Omsättningstillgångar 31,5 26,5

Summa tillgångar 247,5 242,5

Eget kapital 35,2 30,1

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Långfristiga skulder 209,5 209,5

Kortfristiga skulder 2,8 2,9

Summa eget kapital och skulder 247,5 242,5

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Personalkostnader (mnkr) 0,0 0,0

Tillsvidareanställda 0,0 0,0

Omräknat till heltidstjänster 0,0 0,0

   

Årets investeringar 0,0 0,0

Årets nettoomsättning 0,0 0,0

Soliditet, % 14,2% 12,4%
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Värnamo Energi AB

1. Viktiga händelser under året
Under årets första åtta månader har projekt genomförts enligt plan 
och verksamheten har upprätthållit en god tillgänglighet.  

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Vi uppfyller ägarens krav på avkastning och lönsamhet. I ägardirektiv anges ägarens krav 
på avkastning och lönsamhet. 
Verksamheten måste upprätthålla/
säkerställa en långsiktig hållbar 
ekonomi.

Delårsresultat visar att vi ligger 
något över budget. Bolaget justerar 
årsprognos och ökar rörelseresultatet 
med 1,6 miljoner kronor mot budget.

Vi bidrar till samhällets utveckling genom en väl 
utbyggd infrastruktur.

Infrastruktur för el, bredband och 
fjärrvärme är en förutsättning för 
samhällsutveckling.

Erbjuda och bygga fiber till landsbygd 
pågår med viss försening. Närvärme i 
fyra kransorter avslutas under året. 

Vi är konkurrenskraftiga. Bolaget agerar på konkurrensutsatta 
marknader. Nöjda kunder är avgörande 
för verksamheten.

Årets Nöjd Kund Index (NKI) är på en 
bibehållen hög nivå  79 (mål >75).

Prisvärde har tappat, kan härledas till 
den senaste årets höga elpriser på 
marknaden.

Vi levererar med hög tillgänglighet. Leveranssäkerhet och tillgänglighet är 
kritiskt vid leverans av samhällsviktiga 
tjänster.

Arbete för ökad robusthet i näten 
pågår kontinuerligt.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Vi finns nära och lättillgängliga, vi bemöter våra kunder 
och intressenter på ett bra sätt.

Bolaget ska befästa känslan av att vara 
en lokal leverantör, tryggt och enkelt.

NKI mätning i maj ”Bemötande” gav 
index på 88 (mål >80). 

Medarbetarna är insatta i målen för verksamheten och 
är delaktiga i arbetet.

Engagerade medarbetare är 
nyckelfaktor för verksamheten. 

Månadsvisa frukostmöten för all 
personal samt regelbundna
avdelningsmöten. Medarbetarsamtal 
och individuella mål. NMI genomförs 
hösten 2019.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Vi kan på en öppen arbetsmarknad attrahera rätt 
medarbetare.

Kompetens måste kontinuerligt 
tillföras verksamheten vid 
pensionsavgångar, utökning och 
rörlighet.

Under januari – juli 2019 har fem 
rekryteringar genomförts med 
anställning i höst. 

Vi arbetar aktivt med att skapa intresse och kunskap 
om oss och vår bransch.

Ett långsiktigt arbete för att skapa en 
rekryteringsbas.

Synliga på relevanta utbildningar. 
Praktikanter och sommarjobbare tas in 
i verksamheten. 

Nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen. Engagerade medarbetare är 
nyckelfaktor för verksamheten.

NMI mätning genomförs hösten 2019.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Vi agerar i stort för ett hållbart samhälle. Att bolaget upplevs och verkar hållbart 
är en framgångsfaktor.

NKI miljöindex 81 (mål 82). Missar 
målet men har en hög nivå.

Vi erbjuder energilösningar (värme och el) som har låg 
klimatpåverkan. 

Produktion med låg klimatpåverkan är 
en långsiktig strategi.

Egenproduktion av förnybar el 
över prognos första halvåret. 
Solcellsanläggning upphandlad.

Vi jobbar med miljömål och handlingsplaner på lång 
och kort sikt. 

Hela verksamheten ska driva ett 
miljöarbete där varje avdelning bidrar.

Nedbrutna miljömål, uppföljning 
genomförd per halvår med positivt 
utfall.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

Verksamheten är väderberoende och årets första åtta månader har 
varit något varmare än det normala. Detta leder till minskade intäk-
ter för värme som delvis kompenseras av lägre rörliga kostnader.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR
2.1 Bolagets mål

Värnamo kommuns bolag

2019-08-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 50 48 2

Andel kvinnor, % 34% 33% 1%

2.2 Bolagets ekonomi
2.2.1 Driftsredovisning  

Rörelsens kostnader ligger under budget, bolaget justerar kostna-
derna i prognos med 6 miljoner kronor. Anledningen till justering 
beror främst på lägre försäljning men även på lägre inköpskostna-
der på elcertifikat än budgeterat.

2.2.2 Investeringsredovisning

Bolaget har under perioden januari-augusti 2019 investerat 53 
miljoner kronor. De största investeringarna är i närvärmeprojekten 
och landsbygdsprogrammet. 

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

2.3 Bolagets HR
Medarbetarsamtal genomförs årligen. Nyckeltal för övertid och 
sjukskrivning följs upp kontinuerligt. Risker i verksamheten 
förbyggs genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete med riskana-
lyser, skyddsronder, incidentrapportering och åtgärdsuppföljning, 
rutiner/instruktioner, mål och handlingsplaner. Fyra gånger per 
år hålls Samverkansmöten där ledningen, fackliga representanter 
samt skyddsombud deltar. 
 Bolaget har ett antal policyer som omfattar bland annat  
jämställdhet och arbetsmiljö. 

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2019

Prognos 
2019 Avvikelse

Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06

Bokslut 
2018

Rörelsens intäkter 412,2 407,8 -4,4 259,1 212,6 406,8

Rörelsens kostnader -314,4 -308,3 6,1 -190,5 -158,0 -303,8

Avskrivningar -52,1 -52,1 0,0 -32,8 -24,2 -51,6

Rörelseresultat 45,8 47,4 1,7 35,8 30,4 51,4

Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,0 2,1 0,0 3,9

Finansiella kostnader -3,5 -2,1 1,4 -1,4 -1,1 -1,5

Resultat efter 
finansiella poster 42,4 45,4 3,1 36,5 29,3 53,8

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,0

Skatt på årets resultat -9,1 -9,7 -0,6 -7,8 0,0 -8,3

Årets resultat 33,3 35,7 2,5 28,7 29,3 27,5

3. Framtida utveckling och utmaningar
Fokus framåt är att bibehålla hög leveranssäkerhet och fortsätta 
leverera förnybara energilösningar till bolagets kunder. Ta vara på 
digitaliseringens möjligheter och anpassa verksamheten till om-
ställning av energisystemet. Bolagets målsättning är att fortsätta 
utveckla verksamheten för att befästa bolagets position som ett 
lokalt, tryggt och hållbart energibolag.Balansräkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2019-08-31 2018-06-30

Anläggningstillgångar 622,9 558,6

Omsättningstillgångar 104,7 105,7

Summa tillgångar 727,6 664,3

   

Eget kapital 356,7 334,0

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 82,8 79,4

Långfristiga skulder 195,2 170,1

Kortfristiga skulder 92,9 80,8

Summa eget kapital och skulder 727,6 664,3

   

Ställda säkerheter 0,4 0,4

Ansvarsförbindelser 0,3 0,3

Personalkostnader (mnkr) 26,9 21,9

Tillsvidareanställda 50 48

Omräknat till heltidstjänster 48 47

   

Årets investeringar 53,0 20,3

Årets nettoomsättning 257,1 205,8

Soliditet, % 49,0% 50,3%

Värnamo kommuns bolag
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Finnvedsbostäder AB

1. Viktiga händelser under året
Finnvedsbostäder AB har färdigställt etapp 2 av nybyggnationen 
på Kvarteret Städet, 70 lägenheter. Bolaget har även slutfört 
ombyggnaden på Fänestadsvägen/Ringvägen i Forsheda, 26 
lägenheter.
 Nöjd kundundersökning genomförs under hösten 2019, resultat 
förväntas till november och undersökningen genomförs numera 
varje år. 

Sjukfrånvaron har glädjande nog minskat jämfört med förra året, 
bolaget fortsätter arbetet med bland annat en friskvårdskampanj 
som förhoppningsvis ska förbättra siffrorna ytterligare.
 Nöjd medarbetarundersökningen genomfördes före semestern i 
år. Betyget förbättrades i förhållande till förra årets mätning, även 
detta mål är i hög grad uppfyllt.
 Energioptimering jobbas med i bland annat klimatinitiativet 
från Sveriges Allmännytta.

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Nyproduktion av bostäder – Finnvedsbostäder ska vara 
en aktiv aktör för fungerande bostadsförsörjning på 
den lokala marknaden.

Producera 50-70 nya bostäder varje år. Förvaltningen har arbetat med 70 och 
planerar 66. Målet bedöms nås.

Förädling av fastighetsbeståndet. Genomföra omfattande renoveringar 
av 25-50 lgh/år.

Förvaltningen har arbetat med 26 och 
planerar 32. Målet bedöms nås.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Nöjd kund – kunden ska förknippa Finnvedsbostäder 
med god tillgänglighet, lyhördhet i organisationen, 
valfrihet och medbestämmande. Målet nås genom 
alla medarbetares delaktighet i kvalitets- och 
utvecklingsarbete.

NKI – Nöjd kund index. Mätning pågår under hösten 2019. 
Målet bedöms nås.

Boinflytande. Finns en Boinflytandekommitté med 
Hyresgästföreningen. 

Möten har skett enligt årsplan och 
målet bedöms nås.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Nöjd medarbetare. Öka attraktiviteten för 
Finnvedsbostäder som arbetsgivare. Medarbetare, vars 
erfarenheter och kompetens tas tillvara och utvecklas, 
trivs och stannar.

NMI – Nöjd medarbetar index. Mätning genomfördes i juni 2019 och 
resultatet har förbättrats med drygt 
4 % jämfört med 2018 års mätning. 
Målet bedöms delvis uppfyllt.

Minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron har minskat från 4,74% 
till 4,10%. Målet bedöms nås. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Bättre miljö – Finnvedsbostäder ska minimera 
sin klimatpåverkan och hyresgäster ska ha goda 
möjligheter till klimatsmarta val.

Andel person- och lastbilar som drivs 
med förnybara drivmedel ska öka, i 
första hand el.

Utbyte av gasbilar till elbilar har gjorts 
under perioden. Målet bedöms nås.

Minska energiförbrukningen för värme 
och fastighetsel med 2% per år fram 
till 2021.

Svårt att få fram siffror under året, 
slutligt utfall mäts vid årsskiftet. 
Trenden är positiv, målet bedöms nås.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR
2.1 Bolagets mål

Värnamo kommuns bolag

70
nya lägenheter

Finnvedsbostäder AB har färdigställt 
etapp 2 av nybyggnationen på 

Kvarteret Städet, 70 lägenheter. 

2.1 Bolagets ekonomi 
2.2.1 Driftsredovisning  

Bolagets budget för 2019 är 12,2 miljoner kronor. 
 Prognosen för helåret 2019 visar ett överskott på 3,5 miljoner 
kronor mot budget. 
Förklaringar till överskottet:
Lägre sopkostnader på grund av försenad installation av ny 
sophantering via kommunalförbundet SÅM samt lägre förbruk-
ningskostnader av fjärrvärme. Det fortsatta låga ränteläget har 
genererat lägre räntekostnader.

2.2.2 Investeringsredovisning

Bolaget har under perioden januari-augusti 2019 investerat 84,7 
miljoner kronor. De största investeringarna är etapp 2 av Städet, ute-
miljö Vråen 1, nyproduktion av gruppboende på Ling, nyproduktion 
av fyra bostäder i Bor och ombyggnad av områdeskontor Väst.

2.2.3 Ekonomi i sammandrag

2.3 Bolagets HR 

Balansräkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2019-08-31 2018-06-30

Anläggningstillgångar 1 443,8 1 321,2

Omsättningstillgångar 36,4 39,5

Summa tillgångar 1 480,2 1 360,7

Eget kapital 226,4 204,2

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 16,1 12,5

Långfristiga skulder 1 158,6 1 055,6

Kortfristiga skulder 79,1 88,4

Summa eget kapital och skulder 1 480,2 1 360,7

2019-06-30 2018-06-30 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 51 46 –

Tillsvidareanställda, årsarbetare 50 44 –

Sysselsättningsgrad, % 97,4 95,7 +1,8

Sjukfrånvaro, % 4,10 4,74 -13,5

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 32,42 36,61 -11,4

Personalomsättning, % 4,6% 8,5% –

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 4,6% 6,3% –

190101–
190630

180101–
180630 Förändring

Personalomsättning, % 6,06 9,89 -3,83
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 6,06 9,89 -3,83

Sedan delåret 2018 har antalet tjänster ökat i bolaget. I samband 
med färdigställandet av trygghetsboendet Sjösala i Bor har två 
trygghetsvärdar anställts. Under våren 2019 har marknadsavdel-
ningen utökats med en uthyrare/marknad och förvaltningen har 
utökats med en snickare och en miljövärd. 
 Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå men ändå sjunkit 
något under perioden.

3. Framtida utveckling och utmaningar
Finnvedsbostäder står inför fortsatt stora utmaningar både när det 
gäller nyproduktion av bostäder och finansieringen av dessa. Vi-
dare gäller att hela tiden öka kundnöjdheten för att hyresgästerna 
ska få valuta för sin hyra och känna tryggheten i bostadsområdet. 
En del pensionsavgångar gör att bolaget behöver jobba med kom-
petensutveckling, det gäller även befintlig personal då det sker 
snabba förändringar/utvecklingar inom flera olika områden. 

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2019

Prognos 
2019 Avvikelse

Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06

Bokslut 
2018

Rörelsens intäkter 224,8 226,4 1,6 150,5 107,8 217,7

Rörelsens kostnader -151,0 -150,4 0,6 -97,2 -74,3 -147,8

Avskrivningar -37,0 -36,4 0,6 -23,3 -15,6 -32,7

Rörelseresultat 36,8 39,6 2,8 30,0 17,9 37,3

Finansiella intäkter 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,7

Finansiella kostnader -21,5 -19,8 1,7 -13,2 -9,5 -18,6

Resultat efter 
finansiella poster 15,6 20,0 4,5 16,8 8,5 19,3

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatt på årets resultat -3,3 -4,3 -1,0 -3,6 -1,9 -3,6

Årets resultat 12,2 15,7 3,5 13,2 6,6 15,7

Ställda säkerheter 59,0 0,0

Ansvarsförbindelser 0,4 0,4

Personalkostnader (mnkr) 21,7 14,3

Tillsvidareanställda 51 46

Omräknat till heltidstjänster 50 45

Årets investeringar 84,7 100,3

Årets nettoomsättning 150,5 107,8

Soliditet, % 15,3% 15,0%

Värnamo kommuns bolag
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Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

1. Viktiga händelser under året
2019 är första helåret med fastigheten i full drift. Bolaget övergår 
från ett ombyggnadsskede till ett förvaltningsskede. Hösten 2018 
har använts till att bygga organisation, boka och planera för 2019. 
Arbetet under hösten 2018 har gjort att Vkiab under våren 2019 
haft en enorm utveckling på aktivitetssidan. Bolaget har haft växt-

värk då det varit svårt att planera och uppskatta rätt bemanning. 
Dock har lyckade rekryteringar gjorts så kvalité har kunnat säker-
ställas. Under 2019 har fokus legat på att få igång evenemangs-
verksamheten samt den grundläggande samordningen i huset 
genom gemensamma processer för att få vardagen att flyta på.

2. Bolagets mål, ekonomi, och HR
2.1 Bolagets mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

En handbok för konceptet är framtagen och 
kommunicerad till samarbetspartners.

Gummifabriken behöver ett 
gemensamt regelverk för hur 
konceptarbetet ska fungera.

Bolaget har tillsammans med övriga 
verksamheter påbörjat konceptarbete i 
gemensam samverkansgrupp.

Rutiner för våra interna och externa processer 
är framtagna och tillämpas. Samtliga interna 
samarbetspartners vet var informationen finns.

Många verksamheter samverkar och då 
behövs gemensamma förväntningar på 
varandra och tydlig gränsdragning.

Arbetet är i full gång och de första 
processerna är klara för revidering.

Uthyrningsverksamheten av våra lokaler ska ha tagit fart 
med en bra beläggning kl. 8.00-17.00 samt kvällstid för 
våra större lokaler.

För att möjliggöra många möten 
mellan människor i Gummifabriken 
måste vi ha ett stort flöde på externa 
gäster i huset. 

Madame Brasserie & Café har detta 
uppdrag. Det har varit en uppstartsfas 
som utvecklas mycket bra.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Besökare ska vara nöjda med sitt besök i 
Gummifabriken och nöjda med servicen.

Kundnöjdhet är en viktig fråga 
för samtliga verksamheter i 
Gummifabriken.

Varje verksamhet mäter sin egen 
kundnöjdhet. Under våren har 
Vkiab samordnat för en gemensam 
undersökning under hösten.

Fyra konceptaktiviteter ska vara genomförda och 
utvärderade med samarbetspartners. 
Medarbetarna ska veta hur de ska gå tillväga för att 
engagera andra verksamheter i sina arrangemang.

Målet är satt för att konceptaktiviteter 
ska bli av. Syftet är att de ska 
utvärderas och utvecklas framöver för 
ett fördjupat samarbete.

Gummifabriken har genomfört två 
konceptaktiviteter under våren 
tillsammans med verksamheterna i 
huset. Två aktiviteter är planerade till 
hösten.

Värnamo kommuns bolag

Full drift 
2019

2019 är första helåret med  
Gummifabrikenfastigheten i full drift

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Det ska finnas strukturer för att välkomna, uppmuntra 
och hjälpa personer med idéer och hur de kommer 
vidare.

Det är viktigt att man känner sig 
välkommen och får en bra start på 
arbetet på Vkiab.

Initiala strukturer finns på plats.

Varje medarbetare ska känna att det finns goda 
möjligheter till kompetensutveckling samt kontinuerlig 
utveckling av sin kompetens. 

Personalen på Vkiab måste hela tiden 
ligga i framkant med sina kunskaper 
och känna att man utvecklas.

Samtlig personal erbjuds olika kurser 
och uppmuntras att vidareutvecklas.

Vi ska vara en attraktiv arbetsplats så det är lätt att 
rekrytera ny personal.

Verksamheten är slimmad och 
kunderna kräver hög kvalité. En del 
personalkategorier är svåra att hitta i 
Värnamo.

Bolaget jobbar med sitt varumärke och 
att ha nöjda medarbetare som pratar 
gott om jobbet.

Det finns goda möjligheter att hålla personalen vid god 
hälsa.

Vkiab ska ha hög tillgänglighet på sin 
personal vilka orkar med sitt arbete.

Vkiab har bra friskvårdsbidrag. 
Under våren upphandlades det ny 
företagshälsovård.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Beskrivning: Kommentar: Bedömning och trend:

Det finns god och tydlig tillgång till källsortering. Ett nytt och modernt hus måste 
erbjuda möjlighet till källsortering. 

Avtal har tecknats med bolag för 
källsortering. Källsorteringsrum 
för verksamheterna har inrättats 
samt även gäster har möjlighet att 
källsortera från våren 2019.

Det finns god tillgång till parkering för elfordon. Personal och gäster måste kunna göra 
klimatsmarta val vid sitt besök till 
Gummifabriken.

I samband med att Värnamo kommun 
färdigställt parkeringen bredvid 
Gummifabriken har Vkiab byggt åtta 
laddplatser. Dessa är skalbara och kan 
därmed vid behov byggas ut till fler 
platser.

Det finns möjlighet för personal och hyresgäster att 
göra klimatsmarta val t.ex. lånecykel.

Personal i Gummifabriken ska inte 
behöva ta bilen för kortare transporter 
inne i stan.

Två cyklar är inköpta och går att lånas.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

Värnamo kommuns bolag

Gummifabrikens entré
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2.2 Bolagets ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning 

Bolagets budgeterade intäkter för 2019 är 36,2 miljoner kronor. 
Av budgeten har 24,2 miljoner kronor (66,8%) omsatts fram till 
2019-08-31. 
 Prognosen för helåret 2019 visar att budgeten följs efter korri-
gering på avskrivningarna. 
 Bolaget har en budgeterad förlust som bygger på att Vkiab har 
höga avskrivningskostnader och dessa är godkända av kommun-
fullmäktige vid investeringsbeslutet. Det finns en avvikelse på 
cirka 1 miljon kronor där byggnadsinventarier aktiverades efter 
budgeten var fastställd. Vidare har det varit svårt att budgetera 
första året men det har gått bra även om det finns individuella 
avvikelser på kontonivå som tar ut varandra.

2.2.2 Investeringsredovisning 

Bolaget har under perioden januari-augusti 2019 investerat 0,3 
miljoner kronor. Investeringarna är garderob, laddstolpar, hyres-
gästanpassning, möbler med mera. 

3.Framtida utveckling och utmaningar
Den framtida utvecklingen ser mycket ljus ut. Vkiab har kontrak-
terat 3 nya hyresgäster i Vita villan som påverkar hyresintäkterna 
positivt. Evenemangsverksamheten fortsätter att flyta på samtidigt 
som större konferenser ökar stadigt. Vkiab fortsätter dessutom 
tillsammans med sina hyresgäster utvecklingen av samarbetet i 
Gummifabriken vilket är bolagets stora unika fördel. 
Vidare har bolaget en pågående process med den tidigare ge-
neralentreprenören vilken inte kommer att vara avgjord under 
överskådlig framtid.
Ett hot mot verksamheten är i dagsläget en vikande konjunktur 
som gör att både nöjesköpkraft, konferensarrangerande samt 
eventarrangörer inte erbjuder lika mycket eller sparar in pengar på 
verksamheter vi erbjuder.

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2019

Prognos 
2019 Avvikelse

Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06

Bokslut 
2018

Rörelsens intäkter 36,2 36,2 0,0 24,2 12,9 30,8

Rörelsens kostnader -20,8 -20,8 0,0 -13,7 -9,7 -19,3

Avskrivningar -14,2 -16,0 -1,7 -10,7 -2,4 -6,3

Rörelseresultat 1,2 -0,6 -1,7 -0,2 0,8 5,3

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -5,3 -5,3 0,0 -3,7 -2,1 -4,5

Resultat efter 
finansiella poster -4,2 -5,9 -1,7 -3,9 -1,3 0,8

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5

Årets resultat -4,2 -5,9 -1,7 -3,9 -1,3 6,2

Balansräkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2019-08-31 2018-06-30

Anläggningstillgångar 622,1 633,1

Omsättningstillgångar 2,3 19,0

Summa tillgångar 624,4 652,1

Eget kapital 10,7 7,0

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 3,0 0,0

Långfristiga skulder 596,0 598,4

Kortfristiga skulder 14,7 46,7

Summa eget kapital och skulder 624,4 652,1

 

Personalkostnader (mnkr) 4,8 3,0

Tillsvidareanställda 9 9

Årets investeringar 0,3 40,5

Årets nettoomsättning 22,3 12,9

Soliditet, % 1,7% 1,1%

Värnamo kommuns bolag

Kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö)

1. Viktiga händelser under året
Införande av nytt sopsorteringssystem (fastighetsnära insamling 
FNI) startade i Gislaved och Gnosjö kommuner i februari, och i 
Värnamo kommun i april.
 Ny taxekonstruktion i Värnamo kommun, och gemensam mil-
jöstyrd taxa i Gislaved, Gnosjö och Värnamo kommuner.
 Införande av stödsystem i samtliga renhållnings- och  
slamfordon med bland annat rapportering av avvikelser i realtid 
direkt in i förbundets verksamhetssystem.
 Byggnation av en helt ny omlastningsstation på Stomsjö 
återvinningscentral i Värnamo, samt ombyggnation av befintlig 
omlastningsstation på Mossarp återvinningscentral i Gislaved.

2. Förbundets mål, ekonomi, och HR
2.1 Förbundets mål 
I renhållningsordningen nämns nio övergripande mål, varav de tre 
första ses som prioriterade för förbundets verksamhet. Dessa utgör 
en tydlig inriktning för arbetet, och det är beaktandet av dessa som 
genomsyrar de beslut som tas och som leder verksamheten framåt.

Förbundsmål

Mål Beskrivning

1 Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar 
konsumtion och ökad återanvändning.

2 Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och 
materialåtervinningen ska öka. 

3 Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås.

4 Källsorteringen av farligt avfall ska öka. 

5 Standard och service på återvinningscentraler inom GGVV samt tillgänglighet 
och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återvinning ska förbättras. 

6 Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med 
minsta möjliga påverkan av farliga ämnen. 

7 Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta och riskkvalificerade. 

8 Nedskräpning ska minska. 

9
Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfallsmängden, öka återan-
vändning och återvinning, använda miljövänliga material och omhänderta 
farligt avfall på rätt sätt. 

Resultaträkning  
Värnamo kommuns andel av SÅM 39,1 %

Mnkr
Prognos 

2019
Utfall tom 
2019-08

Utfall tom 
2018-06

Bokslut 
2018

Verksamhetens intäkter 32,4 21,2 11,0 25,6

Verksamhetens kostnader -30,9 -20,2 -10,9 -25,0

Avskrivningar -2,0 -1,1 -0,3 -0,6

Verksamhetens nettokostnader -0,5 -0,1 -0,2 0,0

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,0 -0,0 0,0 0,0

Årets resultat -0,5 -0,1 -0,2 0,0

2.2 Förbundets Ekonomi
Ekonomi och budget

SÅM är en egen organisation med eget organisationsnummer. 
Förbundets verksamhet är taxefinansierad och ska ej generera 
någon vinst. I samband med förbundets start har befintliga avtal 
efter godkännande av respektive part överlåtits till SÅM och 
verksamhetens inventarier har köpts från respektive kommun till 
bokfört värde. Den kommunägda mark som används för verk-
samheten i form av återvinningscentraler, omlastningsstationer 
och gröntippar arrenderas av SÅM. Prognosen för 2019 är satt till 
minus 1,3 miljoner kronor för kommunalförbundet. Då Värnamo 
kommuns andel är 39,1 procent blir prognosen för Värnamo  
-0,5 miljoner kronor. Beroende på intäkter från försäljning av dels 
FNI-material, dels insamlat material på förbundets ÅVC-anlägg-
ningar kan resultatet komma att bli bättre än prognos.
 Även införandet av matavfallssortering för flerfamiljshus och 
verksamheter kan komma att generera högre intäkter än vad som 
budgeterats. 

Värnamo kommuns bolag

Ny  
omlastningsstation

Byggnation av en helt ny omlastningsstation  
på Stomsjö återvinningscentral i Värnamo.

Måluppfyllelse

De övergripande målen mäts och följs upp löpande enligt den 
tidsangivelse som finns i renhållningsordningen. Slutavstämning 
görs i samband med planperiodens slut år 2022.
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Balansräkning 
Värnamo kommuns andel av SÅM 39,1 %
Mnkr 2019-08-31 2018-06-30

Anläggningstillgångar 43,3 5,4

Omsättningstillgångar 18,0 13,7

Summa tillgångar 61,3 19,1

Eget kapital -0,3 -1,0

Avsättningar 0,4 0,0

Långfristiga skulder 56 11,7

Kortfristiga skulder 5,2 8,3

Summa Eget kapital och skulder 61,3 19,1

Varje kommun har tecknat borgen för SÅMs lån fördelat utifrån 
befolkningsmängd.

Kommunalförbundet har en egen budget som under en treårsperi-
od förväntas generera ett nollresultat. Verksamhetsbudget för 2019 
samt investeringsbudget gällande 2019-2022 finns upprättad.

Borgensförbindelser, Mnkr Borgenslimit Skuld 201908

Solidarisk borgen för samtliga kommuner,  
låneförbindelser 250,0 143,0
Solidarisk borgen för samtliga kommuner,  
checkräkningskredit 20,0

Totalsumma 270,0 143,0

Värnamo kommuns andel (39,1%) låneförbindelser 97,8 55,9
Värnamo kommuns andel (39,1%) checkräkningskredit 7,8
Totalsumma Värnamo kommun 105,6 55,9

2.3 Förbundets HR
Personal

Det omfattande arbetet som FNI inneburit har medfört behov av 
stöttning i förbundets kontaktcenter med inhyrd personal under 
vissa perioder då trycket varit som högst. En projektanställd kom-
munikatör har tagits in för att säkerställa informationsflödet under 
denna kritiska period.
 Utöver detta har förbundet anställt tre personer till återvin-
ningscentralerna för att ersätta personal som valt att gå vidare till 
andra utmaningar. Förbundet har även projektanställt en person 
som ambulerande för att möta upp den ökade belastningen på 
omlastningsstationerna, och för att frigöra mer tid för de arbetande 
förmännen. Under hösten kommer förbundet att sätta fokus på sin 
organisationsstruktur med allt vad det innebär för att bli en så ef-
fektiv och välmående organisation som möjligt. För att stötta upp 
i detta arbete kommer förbundet inom kort att tillsätta en ny tjänst 
på kontoret i Skillingaryd, där fokus kommer att ligga på framför 
allt verksamhetsutveckling och upphandling.

Personalredovisning

SÅM har idag totalt 27 anställda, varav elva arbetar på kontoret i 
Skillingaryd och 16 på återvinningscentralerna ute i kommunerna. 
Införandet av FNI och matavfallsinsamling har krävt, och kommer 
fortsättningsvis att kräva stora personalresurser. SÅM kommer 
därför ha behov av projektanställd personal under ytterligare en 
period framöver.  

Antal anställda Totalt anställda Kvinnor Män

Tillsvidareanställda 22 8 14

Visstidsanställda 6 3 3

Totalt 28 11 17

Årsarbetare 27,9 8,9 18,0

Värnamo kommuns bolag

3. Framtida utveckling och utmaningar
Omvärldsanalys

Insamling av förpackningar och tidningar
I slutet av juni 2018 tog Sveriges regering ett beslut gällande ut-
veckling och förtydligande av producentansvaret för förpackningar 
och tidningar, med syfte att skapa enklare, mer lättillgängliga 
insamlingssystem för hushållen. Detta innebär bland annat att det 
framöver kommer att åligga producenterna att erbjuda fastighets-
nära förpackningsinsamling, samt att det är producenterna som ska 
stå för alla kostnader förknippade med insamling och återvinning 
av förpackningar och tidningar. Regeringens beslut innefattar 
även ett krav att kommunerna ska erbjuda separat insamling 
av matavfall från hushållen senast år 2021. Under sommaren 
2019 publicerade Naturvårdsverket en vägledning om hur de 
nya förordningarna för förpackningar och returpapper bör tolkas 
gällande bland annat ansvarsfördelning, villkor och genomförande 
process. Det ställs i lagstiftningen krav på ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem (TIS) som den/de organisationer som ska 
sköta insamlingen måste ansluta sig till. FTI (Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen) och TMR AB kommer att ansöka om tillstånd 
för detta hos Naturvårdsverket, och behöver därmed samråda med 
alla Sveriges kommuner. Under oktober kommer ett förberedande 

samrådsmöte att hållas mellan SÅM, aktuella kommuner, samt FTI. 
Under början av nästa år planeras sedan mer formella samråd där 
FTI mer ingående kommer att presentera förslag på insamlingsmo-
dell för de olika kommunerna.
Liknande samråd kommer framöver även att hållas mellan TMR, 
SÅM, och aktuella kommuner. Exakt hur processen sedan fort-
löper är idag svårt att förutse. Eftersom SÅM idag hanterar det 
fastighetsnära insamlingssystem inom GGVV som FTI och TMR 
förväntas ansluta sig till, så kommer de nya förordningarna att i 
hög grad påverka verksamheten framöver. Förbundet följer noga 
utvecklingen, och kommer att vidta åtgärder för att anpassa verk-
samheten till dessa nya förutsättningar och krav.

Förbränningsskatt
Regeringen tillsatte i juni 2016 en utredning som skulle undersöka 
om en skatt på förbränning av avfall är ett bra styrmedel. Utred-
ningen fick senare, genom ett tilläggsdirektiv i uppdrag att lämna 
ett konkret lagförslag på en förbränningsskatt. I samband med höst-
budgeten 2019 togs beslut om att införa en förbränningsskatt på 75 
kr/ton. Beslutet kommer att träda i kraft den 1 april 2020, och detta 
kommer avsevärt att påverka förbundet som avfallsorganisation.

Värnamo kommuns bolag
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