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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-06-16  

Justerare 

§ 261 Dnr: KS.2020.291 
 
Markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Värnamo 14:2 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   överlämna ärendet till nästa sammanträde. 
    
Ärendebeskrivning 
Kommunen och SSC Invest har ingått ett markanvisningsavtal 
avseende del av den kommunägda fastigheten Värnamo 14:2.  
Markanvisningen syftar till en bostadsexploatering genom ett 
framtagande av en detaljplan och ett efterföljande markförvärv. 
Avtalet ingicks 2017-10-26 genom godkännande i 
kommunfullmäktige. Avtalet föregicks av ett erhållande av ett 
positivt planbesked för bostadsbyggnation vid 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-02-28. 
Planprocessen för det anvisade området har av olika anledningar 
tagit längre tid än vad som får anses vara ortsvanligt i Värnamo 
stad. Därför förlängdes anvisningstiden i det ursprungliga 
markanvisningsavtalet med 24 månader fram till 2021-10-26 
genom ett tilläggsavtal som ingicks 2019-09-26.   
Bolaget har sedermera gentemot kommunen framställt begäran 
om att teckna markanvisning och köpekontrakt i form av 
exploatören istället. Exploatören utgör ett helägt 
dotterbolag/projektbolag till bolaget. 
Detta avtal tillmötesgår bolagets vilja på sådant sätt att samma 
villkor kommer att gälla för exploatören enligt kommunens 
befintliga markanvisningsavtal med bolaget. Detta 
markanvisningsavtal utgör också exploateringsavtal, vilket 
egentligen avsågs tecknas mellan kommunen och bolaget i 
anslutning till detaljplanens antagande.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 13 maj 2020 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att   godkänna markanvisningsavtalet med SSC Fastighetsinvest AB 
       samt 
att   ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med   

markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget i samband med att ny detaljplan 
antas. 

 
 

 
 

Beslut skickas till:

3



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-13   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.291
  

  

 1 (2) 

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Värnamo 
14:2 

Ärendebeskrivning 

Kommunen och SSC Invest AB (org.nr: 556368-5642), Box 2200,  
331 02 VÄRNAMO, nedan kallad bolaget, har ingått ett markanvisningsavtal 
avseende del av den kommunägda fastigheten Värnamo 14:2. Markanvisningen 
syftar till en bostadsexploatering genom ett framtagande av en detaljplan och ett 
efterföljande markförvärv. Avtalet ingicks 2017-10-26 genom godkännande i 
kommunfullmäktige. Avtalet föregicks av ett erhållande av ett positivt planbesked 
för bostadsbyggnation vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-02-28. 
Planprocessen för det anvisade området har av olika anledningar tagit längre tid 
än vad som får anses vara ortsvanligt i Värnamo stad. Därför förlängdes 
anvisningstiden i det ursprungliga markanvisningsavtalet med 24 månader fram 
till 2021-10-26 genom ett tilläggsavtal som ingicks 2019-09-26.   
Bolaget har sedermera gentemot kommunen framställt begäran om att teckna 
markanvisning och köpekontrakt i form av exploatören istället. Exploatören utgör 
ett helägt dotterbolag/projektbolag till bolaget. 
Detta avtal tillmötesgår bolagets vilja på sådant sätt att samma 
villkor kommer att gälla för exploatören enligt kommunens 
befintliga markanvisningsavtal med bolaget. Detta 
markanvisningsavtal utgör också exploateringsavtal, vilket 
egentligen avsågs tecknas mellan kommunen och bolaget i 
anslutning till detaljplanens antagande.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-13   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.291
  

  

 2 (2) 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  godkänna markanvisningsavtalet med SSC Fastighetsinvest AB 

      samt 

att  ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med   
markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra 
genomförandefrågor med bolaget i samband med att ny detaljplan 
antas 

Lars Magnusson Ulf Svensson 
Exploateringschef Kommundirektör 

5



1(7) 

 

 

Parter Mellan å ena sidan Värnamo kommun (org.nr: 212000-0555),  

331 83 VÄRNAMO, nedan kallad kommunen; och å andra sidan  

SSC Fastighetsinvest AB (org.nr: 559236-5265), Box 2200,  

331 02 VÄRNAMO, nedan kallad exploatören, träffas härmed följande: 

 MARKANVISNINGSAVTAL  
 

Bakgrund Kommunen och SSC Invest AB (org.nr: 556368-5642), Box 2200,  

331 02 VÄRNAMO, nedan kallad bolaget, har ingått ett markanvisningsavtal 

avseende del av den kommunägda fastigheten Värnamo 14:2. Markanvisningen 

syftar till en bostadsexploatering genom ett framtagande av en detaljplan och 

ett efterföljande markförvärv. Avtalet ingicks 2017-10-26 genom godkännande 

i kommunfullmäktige. Avtalet föregicks av ett erhållande av ett positivt 

planbesked för bostadsbyggnation vid samhällsbyggnadsnämndens 

sammanträde 2017-02-28. 

Planprocessen för det anvisade området har av olika anledningar tagit längre tid 

än vad som får anses vara ortsvanligt i Värnamo stad. Därför förlängdes 

anvisningstiden i det ursprungliga markanvisningsavtalet med 24 månader fram 

till 2021-10-26 genom ett tilläggsavtal som ingicks 2019-09-26.   

Bolaget har sedermera gentemot kommunen framställt begäran om att teckna 

markanvisning och köpekontrakt i form av exploatören istället. Exploatören 

utgör ett helägt dotterbolag/projektbolag till bolaget. 

Detta avtal tillmötesgår bolagets vilja på sådant sätt att samma villkor kommer 

att gälla för exploatören enligt kommunens befintliga markanvisningsavtal med 

bolaget. Detta markanvisningsavtal utgör också exploateringsavtal, vilket 

egentligen avsågs tecknas mellan kommunen och bolaget i anslutning till 

detaljplanens antagande.  

Giltighet Avtalet är för sin giltighet beroende av beslut om godkännande från 

kommunfullmäktige senast 2020-09-30. 

 ANVISNING 

Markanvisning För bostadsändamål anvisar kommunen till exploatören ett markområde av 

Värnamo Värnamo 14:2, se bilaga 1, härefter benämnt området. 

För det fallet att beslut om antagande av den nya detaljplanen inte är fattade 

senast 2021-10-26 återgår markanvisningen automatiskt. Ingen av parterna har 

då rätt att kräva ersättning för nedlagda kostnader och dylikt till följd av detta 

avtal. 

Överklagas ett antagandebeslut som är fattat inom löpande anvisningstid 

innehar exploatören ytterligare anvisningstid för det fallet att antagandebeslutet 

i huvudsaklig överensstämmelse med fattat beslut vinner laga kraft. Innebär 

överklagandet att antagandebeslutet upphävs i en lagakraftvunnen dom återgår 

markanvisningen automatiskt. 
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 DETALJPLANEÄNDRING 

Befintliga 

planförhållanden 

För närvarande omfattas marken inom det anvisade området i huvudsak av 

ändrad stadsplan för kvarteren Göken, Vipan och Berguven (F 85) med 

reglerad markanvändning park. 

Ny detaljplan Bolaget har aktivt medverkat i planprocessen. Bolaget har tillsammans med 

kommunen i enlighet med avtal, beslut och riktlinjer samt parternas 

gemensamma viljeinriktning arbetat fram ett förslag till detaljplan innebärande 

möjlighet för samlad bostadsbebyggelse och parkändamål.  

Planförslaget medger en byggnation om 950 kvm byggnadsarea samt utrymme 

för komplementbyggnader. Byggrätten medger ett tillskott av cirka 25 

lägenheter/bostadsenheter. 

Planerad markanvändning konkretiseras i övrigt av parternas gemensamma 

planförslag, se bilaga 2. 

Planavgift och andra med planarbetet förknippade kostnader bekostas i sin 

helhet av bolaget i enlighet med upprättat planavtal. 

Exploatören står helt och fullt bakom samt förbinder sig att följa det av 

kommunen och bolaget framarbetade materialet. Exploatören ska följa antagen 

detaljplan och dess intentioner. Det är av vikt att tilltänkt bebyggelse och 

tomtmark utformas med god arkitektur och med hänsyn till sin omgivning.  

 FRAMTIDA ÖVERLÅTELSE OCH FASTIGHETSBILDNING 

Framtida 

överlåtelse 

Omfattningen av aktuell mark för förvärv inom det anvisade området kommer 

att klargöras i detaljplanearbetet, genom anpassning till de kvartersgränser och 

övriga villkor som följer av den nya detaljplanen. 

Äganderättsövergången kommer att ske genom ett jordabalksfång. Kommunen 

tillhandahåller köpekontrakt. Köpekontrakt omfattande markanvisat område 

ska ha signerats av exploatören och överlämnats till kommunen mot erhållande 

av skriftlig inlämningsbekräftelse senast inom sex månader efter det att den nya 

detaljplanen har vunnit laga kraft. Åsidosätter exploatören detta åtagande 

återgår markanvisningen. 

Köpeskillingen kommer att beräknas utifrån den maximala byggrätt BTA som 

den nya detaljplanen medger. Köpeskillingen kommer att uppgå till 1600 

kr/kvm BTA. Vid undertecknandet av köpekontraktet ska 10 % av 

köpeskillingen erläggas som handpenning. Handpenningen går ej åter om köpet 

ej fullbordas.   

Utöver köpeskillingen kommer exploatören att få bekosta investeringar i 

allmän infrastruktur enligt beskrivning nedan under styckena Åtaganden, 

kostnader och genomförandefrågor.  

Kommunen kommer att villkora överlåtelsen med att byggnationen inom 

byggnadskvarteret ska påbörjas inom 12 månader och att byggnationen sker i 

en etapp och i ett sammanhang. Köpebrev kommer inte att upprättas förrän 

husgrunder till samtliga huvudbyggnader har påbörjats, hela köpeskillingen är 

erlagd och exploatörens investeringar i allmän infrastruktur är genomförda eller 

på annat sätt reglerade. En överlåtelse kommer enbart att äga rum och fullföljas 
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om kommunen kan acceptera exploatörens tänkta bebyggelse och övriga 

utformning av exploateringen. 

Köpekontraktet kan komma att innehålla villkor som ej framgår av detta avtal.  

Upplysningar om 

området, 

undersökningsplikt 

Området enligt ovan kommer vid tidpunkten för överlåtelsen att överlåtas i 

befintligt skick.  

Kommunen är medveten om sin upplysningsplikt. Kommunen känner i 

dagsläget inte till några fel, hinder eller förutsättningar vad gäller området 

utöver vad som framgår av detta avtal.  

Kommunen förespråkar alltid att en ordentlig markundersökning görs under 

planprocessen för att säkerställa markens förutsättningar och utformningen av 

byggnadernas konstruktion.   

Exploatören är medveten om den undersökningsplikt som följer av 

jordabalkens köpregler. Exploatören är också medveten om att området kan 

komma att vara behäftat med så kallade dolda fel, och därmed avvika från vad 

exploatören med fog har kunnat förutsätta. 

Kommunen kommer att frita sig från allt ansvar avseende eventuella mark-, 

grundläggnings- och/eller saneringskostnader vad avser överlåtet område. 

Exploatören kommer vid ett förvärv att godta områdets skick och övriga 

förutsättningar. Exploatören kommer också att med bindande verkan avstå från 

alla anspråk mot kommunen på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel 

eller andra brister, inklusive så kallade dolda fel, av vad slag de än må vara. 

Fastighetsbildning 

och transaktions-

kostnader 

Efter att en ny detaljplan har vunnit laga kraft är det kommunens och 

exploatörens avsikt att mark inom det anvisade området ska bilda en ny 

fastighet genom avstyckning. 

Exploatören står vid ett förvärv för samtliga lantmäterikostnader, lagfarts-

kostnader, inteckningskostnader samt övriga kostnader till följd av förvärv av 

området. 

 ÅTAGANDEN, KOSTNADER OCH GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Ansvar för 

kostnader och 

ekonomi 

Exploatören ska, om inte annat uttryckligen anges, svara för samtliga sina 

kostnader föranledda av detta avtal och exploateringen av området. Exploatören 

bär ensam all ekonomisk risk avseende kostnader för planering, utredning, 

projektering och liknande, och avstår med bindande verkan till möjligheten att 

kräva skadestånd från kommunen för kostnader för dessa och motsvarande 

åtgärder. 

Genomförandet av 

och kostnader för 

allmän plats m m 

Kommunen är huvudman för allmän plats i detaljplanen. Kommunen eller dess 

entreprenör ska således på ett ändamålsenligt sätt genomföra den allmänna 

platsen i planen. En exploatör är lagstadgat skyldig att bekosta anordnandet av 

allmän plats och allmänna anläggningar. Anordnandet ska i dialog med 

exploatören utföras efter det att detaljplanen har antagits och vunnit laga kraft. 

Genomförandet av den allmänna platsen och allmänna anläggningar kommer 

att omfatta: 
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1. Förlängning av Västermogatan i den omfattning som är begärd av 

exploatören och enligt kommunen till följd därav är erforderlig för 

anordnande av infart inklusive justering av gc-väg samt vändplan 

medräknat eventuell tillhörande belysning, brunnar, skåp eller andra 

anordningar i gatan.  

2. Flytt av befintlig vattenledning i sträckning mellan Dalstigen och 

Västermogatan inom planområdets västra kant. Återställande av gräsyta 

inom allmän plats längs med ledningens sträckning ska ingå. 

3. Fördröjningsmagasin för dagvatten om 43 kbm inom allmän plats. 

Kostnader för projektering och utförande av punkt 1-3 ovan ska i sin helhet 

betalas av exploatören. Kostnaderna är till självkostnadspris, och kommer att 

faktureras enligt löpande räkning. Exploatören ska löpande direkt betala 

kommunens ramavtalsprojektör för projekteringen av allmän plats och allmänt 

VA enligt åtagandena ovan. Exploatören ska löpande direkt betala kommunen 

och/eller kommunens ramavtalsentreprenör samt leverantörer, konsulter och 

underentreprenörer för utförandet av allmän plats och allmänt VA enligt 

åtagandena ovan.  

Tekniska förvaltningen vid Värnamo kommun har år 2019 uppskattat 

kostnaden för utförandet av punkt 1 till cirka 1000 kr/kvm asfaltsyta, för punkt 

2 till cirka 100 000 kr och punkt 3 till cirka 3500 kr/kbm magasinsvolym. 

Samtliga prisuppskattningar av utförandet är ungefärliga samt exklusive 

mervärdesskatt och projekteringskostnader.  

Utöver ovanstående idag konkreta åtgärder kan det komma att tillkomma andra 

liknande åtgärder påkallade av exploateringen. Parternas utgångspunkt är att 

kostnaderna för sådana åtgärder kommer att debiteras exploatören. Eventuella 

åtgärder och fakturering av desamma kommer att hanteras i varje specifikt fall. 

Exploatören förbinder sig att inte framföra krav om ytterligare utbyggnad av 

Västermogatan än vad som sker enligt punkt 1 ovan. Sådan utbyggnad sker på 

exploatörens bekostnad. 

Kommunen ska vid fastighetsgräns mellan kvartersmark och allmän plats för 

exploatörens räkning anvisa och iordningställa förbindelsepunkter för VA 

inklusive dagvatten. Kostnaderna för utförandet av allmänna ledningar fram till 

exploatörens förbindelsepunkter i fastighetsgräns kommer att bekostas av 

kommunen inom ramen för taxeverksamheten. 

Exploatörens 

åtaganden 

Exploatören ansvarar i sin helhet för genomförandet av och samtliga kostnader 

för exploateringen inom kvartersmarken. Exploatören ska inom kvartersmarken 

uppföra bostadsbebyggelse.  

Exploatören ska: 

• Betala för anslutningar till kommunalt VA inklusive dagvatten enligt 

vid tidpunkten för servisanmälan gällande VA-taxa. 

• Betala alla erforderliga avgifter i samband med bygglov i enlighet med 

gällande plan- och bygglovstaxa.  

• Betala alla övriga kostnader för eventuella nyttigheter inom området, 

såsom exempelvis kostnader för anslutning av el, tele och bredband.  
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• Anordna en attraktiv utemiljö och erforderligt antal parkeringsplatser 

inom kvartersmark. 

• Höjdmässigt ansluta till rågrannar och allmän platsmark på ett enligt 

kommunen lämpligt sätt. 

• Ansöka om och bekosta biotopskyddsdispens för eventuella ingrepp i 

befintlig biotopskyddad allé. Kommunen kan i närområdet eventuellt 

erbjuda plats för kompensationsåtgärder som bekostas av exploatören.  

• Ej utan skriftligt tillstånd använda gatumark eller annan kommunal 

mark för upplag av byggmaterial, uppställning av byggbodar eller 

dylikt. 

• Ansvara för eventuella skador som denne eller av denne anlitad 

entreprenör förorsakar på allmän plats, allmänna ledningar eller annan 

kommunägd egendom. 

• Städa allmän plats och omgivande mark från eventuell jord, grus, 

byggmaterial och annat spillmaterial som uppkommer vid transporter 

till och från området samt byggnationen inom området. 

 ÖVRIGT 

Tillträde för 

undersökningar, 

projekteringar etc 

Exploatören ges inom ramen för detta avtal rätt att efter samråd med 

kommunen genomföra de undersökningar, utredningar, projekteringar och 

liknande som man behöver för att skapa sig en bild av områdets beskaffenhet, 

samt också för erforderliga åtgärder påkallade av planmyndigheten under 

planprocessen.  

Exploatören står för alla eventuella kostnader förknippade med verksamheter 

enligt ovan. Exploatören bekostar och ansvarar också för erhållande av 

behövliga tillstånd för dessa verksamheter. 

I det fallet att detta avtal inte leder till ett förvärv ska berört område skyndsamt 

återställas i ursprungligt skick. Kommunen äger också rätt att återställa området 

på exploatörens bekostnad. 

Förbud mot 

överlåtelse 

Förevarande markanvisningsavtal gäller mellan kommunen och exploatören. 

Exploatören äger inte rätt att utan kommunens skriftliga godkännande överlåta 

eller på annat sätt överföra detta avtal eller del därav till annan. Överträdelse 

innebär att kommunen kan besluta om att omedelbart låta markanvisningen 

återgå, utan rätt till ersättning för exploatören eller den som exploatören satt i 

sitt ställe. Exploatörens ansvars- och kostnadsåtaganden kvarstår dock 

gentemot kommunen. 

Övrigt om 

återtagande 

Kommunen har även rätt att återta en markanvisning om det är uppenbart att 

det saknas förutsättningar för upprättande av bindande avtal om försäljning 

eller att det är uppenbart att exploatören inte förmår eller avser att genomföra 

projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen. 

Kommunen har även rätt att återta markanvisningen om det under planarbetet 

framkommer att det anvisade området inte kommer att kunna planläggas för det 

i detta avtal avsedda ändamålet.  
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Om kommunen återtar markanvisningen enligt ovanstående, eller om den på 

annat sätt genom villkor i detta avtal återgår, har kommunen full förfoganderätt 

över området och framtaget material. Vid ett återtagande eller återgång av 

markanvisningen har exploatören inte rätt till någon ersättning för nedlagda 

kostnader eller dylikt. 

Parternas 

överenskommelser 

Kommunen och exploatören är överens om att detta avtal uttömmande reglerar 

samtliga villkor för denna markanvisning. Ingen av parterna har rätt att åberopa 

utfästelser eller åtaganden som inte tas upp i detta avtal eller bilagor härtill, 

utöver vad som i övrigt föreskrivs i lag. 

Kommunen och exploatören är överens om att ändring av och tillägg till detta 

avtal, inklusive bilagor, ska för att vara gällande, göras skriftligen och 

undertecknas av båda parter. 

Tvist Tvist i anledning av detta avtal eller rättsförhållande härrörande ur detta avtal 

ska slutligt avgöras enligt svensk lag av allmän domstol inom kommunens 

domsaga. 

Exemplar Detta avtal har upprättats i två likalydande original, av vilka parterna har tagit 

varsitt exemplar. 

Underskrifter och 

bevittning 

Värnamo 2020  -       - 

För Värnamo kommun 

 

………………………………………………………. 

Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande 

 

Värnamo 2020  -       - 

För Värnamo kommun 

 

………………………………………………………. 

Lars Magnusson, exploateringschef 

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

 

………………………………..                  ……………………………. 

 

 

Värnamo   2020  -       - 

För SSC Fastighetsinvest AB 

 

………………………………………………………. 

Matts Berggren, bolagsstyrelsens ordförande 

 

Ovanstående namnteckning bevittnas: 

 

………………………………..                  …………………………… 
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Bilagor Karta över anvisat område, bilaga 1. 

Gemensamt planförslag, bilaga 2. 

 

 Parterna har genom sina signaturer på samtliga sidor och bilagor tagit del av 

och godkänt innehållet. 

 

Återlämning SSC Invest AB (org.nr: 556368-5642), Box 2200,  

331 02 VÄRNAMO godkänner ovanstående avtal och avsäger sig härmed 

rätten till gällande markanvisning som berör aktuellt område för det fall 

rubricerad markanvisning med SSC Fastighetsinvest AB godkänns genom 

lagakraftvunna beslut.  

 

Värnamo 2020  -       - 

För SSC Invest AB 

 

………………………………………………………. 

Matts Berggren, bolagsstyrelsens ordförande 

 

Ovanstående namnteckning bevittnas: 

 

………………………………..                  ……………………………. 

 

 

12



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2020-08-11  

Justerare 

§ 280 Dnr: KS.2020.370 
 
Köp av och driftskostnader för Borgenstugan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  överlämna ärendet till nästa sammanträde.  
    
Jäv  
Gottlieb Granberg (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning eller beslut.  

 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Borgen har efter en längre tids utveckling kommit fram till 
att de är nödgade att hitta en lösning som bär mot framtiden för de 
föreningen som ingår i stiftelsen.  
 
Ett övertagande av Borgenstugan skulle för kommunen innebära en 
möjlighet att än mer utveckla friluftsområdet. Samtidigt kommer ett 
övertagande av Borgenstugan från Stiftelsen Borgen innebära ökade 
driftskostnader för tekniska förvaltningen.  
 
Tekniska utskottet beslutade 26 maj 2020, § 141 föreslå 
kommunstyrelsen 
att  köp av Borgenstugan ska genomföras                                               
 
Tekniska utskottet beslutade för egen del 
att  bidragsmedel som tidigare har utbetalats till Stiftelsen Borgen i 

driftsbidrag om 187 000 kronor förs över från stiftelsebidrag till 
fritidsavdelningens driftverksamhet från övertagandet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-05-26  

Justerare 

§ 141 Dnr: TU.2020.28 
 
Köp av och driftskostnader för Borgenstugan 
 
Beslut 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att  köp av Borgenstugan ska genomföras                                               
 
Tekniska utskottet beslutar 
att  bidragsmedel som tidigare har utbetalats till Stiftelsen 

Borgen i driftsbidrag om 187 000 kronor förs över från 
stiftelsebidrag till fritidsavdelningens driftverksamhet från 
övertagandet.  

 
Jäv   
Gottlieb Granberg (M) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggning eller beslut. 
 

 
Ärendebeskrivning 
Stiftelsen Borgen har efter en längre tids utveckling kommit 
fram till att de är nödgade att hitta en lösning som bär mot 
framtiden för de föreningen som ingår i stiftelsen.  
 
Ett övertagande av Borgenstugan skulle för kommunen innebära 
en möjlighet att än mer utveckla friluftsområdet. Samtidigt 
kommer ett övertagande av Borgenstugan från Stiftelsen Borgen 
innebära ökade driftskostnader för tekniska förvaltningen.  
 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta                                        
att  köp av Borgenstugan ska genomföras                                             
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta                               
att  bidragsmedel som tidigare har utbetalats till Stiftelsen 
Borgen i driftsbidrag om 187 000 kronor förs över från 
stiftelsebidrag till fritidsavdelningens driftverksamhet från 
övertagandet.    
 
 
 
 
 

 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-02-14   

Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.28
  

  

 1 (3) 

 

Förköp av och driftskostnader för Borgenstugan 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Borgen har efter en längre tids utveckling kommit 
fram till att de är nödgade att hitta en lösning som bär mot 
framtiden för de föreningen som ingår i stiftelsen.  
 
Ett övertagande av Borgenstugan skulle för kommunen innebära 
en möjlighet att än mer utveckla friluftsområdet. Samtidigt 
kommer ett övertagande av Borgenstugan från Stiftelsen Borgen 
innebära ökade driftskostnader för tekniska förvaltningen.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
att  köp av Borgenstugan ska genomföras 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  bidragsmedel som tidigare har utbetalats till Stiftelsen 
Borgen i driftsbidrag om 187 000 kr förs över från 
stiftelsebidrag till fritidsavdelningens driftverksamhet från 
övertagandet.  

 

 

Maria Grimstål Jesper du Rietz 
Handläggare Förvaltningschef 
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Utredning 

Värnamo kommuns fritidsavdelning har sedan ett par år tillbaka 
tagit en aktiv roll i utvecklandet av friluftsområdet ”Borgen 
Outdoor”, där Borgenstugan har en central betydelse. Samtidigt 
har Stiftelsen Borgen vars ändamål är att förvalta fastigheten 
haft stora svårigheter att klara sitt uppdrag, vilket har fått till 
följd att fastigheten har stora renoveringsbehov och Stiftelsen 
Borgen har aviserat att man önskar avyttra fastigheten och 
upplösa stiftelsen. Arbete för att möjliggöra detta har gjorts 
under en längre tid och nu är det möjligt för kommunen att 
förköpa Borgenstugan.  

Ett övertagande av Borgenstugan skulle innebära att tekniska 
förvaltningens fastighetsavdelning står för ägandet av stugan 
och sedan hyr fritidsavdelningen fastigheten av 
fastighetsavdelningen.  

Borgenstugan har senaste åren haft kostnader enligt följande: 

 

Hyran som fastighetsavdelningen fastställer ligger på 215 592 kr 
inkl el, vatten och avlopp, avfallshantering. Till detta kommer 
kostnader på fastighetsskötsel på 26 000 kr per år samt lokalvård 
som är beräknad till 208 000 kr per år. Total kostnad för 
fritidsavdelningen för Borgenstugan blir ca 450 kkr per år.  

Intäkter finns från barn- och utbildningsförvaltningen, som hyr 
fastigheten för att bedriva förskola där. Det kontraktet löper 
fram tills den påbörjade nybyggnationen av en förskola intill har 
slutförts. Hyresintäkterna från barn- och 
utbildningsförvaltningen har varierat något från år till år, den är 
indexuppräknad. Senaste åren har hyresintäkterna legat på lite 
drygt 140 000 kr.   

Stiftelsen Borgen har även hyresintäkter från uthyrningar till 
privatpersoner och andra aktörer som vill ha tex fester i 
lokalerna. Dessa intäkter uppgift till 35 000 kr år 2019. 
Hyresintäkterna minskade under 2019, till viss del beroende på 
att en åldersgräns på 25 år infördes och att man då fått bort 
uthyrningar till tex 20-årskalas. Alkohol används nästan alltid på 

År El Vatten Sopor Totalt Anm
2017 90 702 27 055 117 757 Utan sopor
2018 106 678 27 690 6 340 140 708
2019 115 670 27 690 6 715 150 075
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helguthyrningarna (som utgör den största delen av uthyrningen), 
men oftast i måttliga mängder sedan man infördes 25-årsgräns. 

Värnamo kommun har en policy som säger att alkohol inte får 
nyttjas i kommunens lokaler. Undantag från detta kan göras om 
en aktör söker polistillstånd för alkoholservering, detta kan inte 
privatpersoner göra. Exempel på undantag där polistillstånd har 
sökts är matcher anordnade av IFK Värnamo eller Värnamo 
GIK. Man får räkna med att intäkterna för uthyrning av 
Borgenstugan kommer att minska till närmast obefintliga när 
den går över i kommunens ägo och alkoholnyttjande inte längre 
är tillåtet vid uthyrningar.  

Tekniska förvaltningen behöver ha ekonomiska förutsättningar 
för driften av Borgenstugan. Det driftsbidrag som idag utgår till 
Stiftelsen Borgen för drift av fastigheten bör istället föras över 
till fritidsavdelningens driftverksamhet. Kostnaden för stugan 
för fritidsavdelningen på 450 kkr minskas med intäkterna för 
uthyrning till barn- och utbildningsförvaltningen med 140 kkr. 
Efter avdrag för tillskott av driftsbidraget om det ställs om till 
fritidsavdelningens budget, 187 kkr ger ändå ett underskott på 
123 kkr per år, vilket får lösas inom fritidsavdelningens 
driftsbudget.  

Det finns möjligheter till övriga intäkter genom uthyrning till 
olika aktörer, tex arrangörer av idrottsevenemang, förening som 
hyr lokal för sitt kansli osv. Dock är intäkterna svårbedömda i 
dagsläget. Fritidsavdelningen behöver ta fram förslag på en 
långsiktig finansiering av fastigheten som en del av 
friluftsområdet. Detta arbete behöver vara klart till förskolan 
flyttar ut till egna lokaler, vilket sker inom närmaste åren. När 
detta sker inkommer förvaltningen med förslag på finansiering 
av driftskostnaden med förslag på eventuella ramjusteringar.  
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Hyreskalkyl, preliminär årshyra Framtagen: 2020-05-18

Objekt nr: 12802? gäller from: 2020-05-xx

Fastighet:

Adress: 

Förvaltning/hyresgäst: Fritidsförvaltningen

Populärnamn: Borgenstugan. Alandsryd

Åtgärd: Servicebyggnad

Produktionskostnad: 0 kr BTA m2  

Avgår underhåll kr BRA 470,0 m2 

Avgår bidrag kr LOA m2   

STA m2

Investeringskostnad Kostnadstyper Kostnad kr kr/m2 BRA

Byggnad 0 kr Administration 16 400 35

Inventerier 0 kr Teknisk drift 16 400 35

Byggnads inventarier 0 kr Underhåll 16 400 35

Försäkringar 4 700 10

Annuitet Kapital 0 0

6% Lokalbank 4 700 10

Grundhyra 58 596 125

Värme 0 0

El 120 000 255

Vatten och avlopp 30 000 64

Avfallshantering 7 000 15

Kapitaltjänstkostnad Fastighetsskötsel 0 0

Byggnad 0 kr Totalhyra 215 592 459

Inventerier kr

Byggnads inventarier kr

Bef kapitaltjänstkostnad 0 kr

Fr 20-05-01

Beräkn ny kapitaltjänstkostnad: 0 kr KAPITAL 0

INDEX 58 596

Beräknad årshyra: 215 592 kr MEDIA 156 996

SUMMA 215 592

Medialkostnader baseras på historisk förbrukning och preliminärdebiteras

Den verkliga kostnad regleras sedan årligen (nov-okt)

Fastighetsskötsel är ej inkluderat, får diskuteras vad gälller omfattningen

Förskolan betalar 147 500 kr inkl El, VA och Avfall 

enligt hyresavtalet ska dom återställa lokalerna när dom flyttar

Värnamo 2020-05-18

Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen

Fastighetavdelningen Fritidsavdelningen

............................................................. ......................................................................

Claes Karlsson Johan Arvidsson

DISKUSSIONSUNDERLAG

G:\ALLM\EKONOMI\INTERNHYROR\2020\1 prel hyreskontrakt investeringar\
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2020-08-25 1

Protokollsutdrag: Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna nedanstående redovisning av delegationsbeslut:

1. Kommundirektörens delegationsbeslut nr 15/2020 gällande 
förlängt förordnande kulturchef.

2. Redovisningschefens delegationsbeslut nr E1/2020 gällande 
beslut om anstånd med inbetalning av fordran.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Tekniska utskottet 2020-06-09  

Justerare 

§ 159 Dnr: TU.2020.89 
 
Norregårds Idrottsplats – budgetkompensation för 
ökade hyreskostnader 
 
Beslut 
Tekniska utskottet beslutar 
att  hos kommunstyrelsen begära hyreskompensation för ökade hyres- 

och driftskostnader till följd av nybyggnation av servicebyggnad på 
Norregårds Idrottsplats. Äskandet gäller för hyreskostnader 412 464 
kronor samt ökade driftskostnader 57 950 kronor.    

Ärendebeskrivning 
Norregårds Idrottsplats har fått en nyuppförd servicebyggnad 
innehållande omklädningsrum, förråd och samlingsrum. Den nya 
servicebyggnaden medför att fritidsavdelningen får ökade årliga 
hyreskostnader med 412 464 kronor från och med 2020-05-01 och 
ökade årliga driftskostnader med 57 950 kronor.  
 
Norregårds Idrottsplats har under flera år haft undermålig 
servicebyggnad. Den gamla byggnaden bestod av baracker från början 
av 1980-talet som endast innehöll omklädningsrum med dusch samt 
toalett. En ny servicebyggnad har nu uppförts som ersätter den gamla.  
 
Nuvarande hyreskostnader för fritidsavdelningen gällande Norregårds 
idrottsplats är 11 688 kr/år,  
 
Driftskostnader för el 27 600 kronor, VA 19 800 kr, lokalvård 8 500 
kronor. Totalt 55 900 kronor.  
 
Total kostnad för uppförandet är 6,7 miljoner kronor. Varav 
kapitaltjänstkostnaden är 405 800 kronor. 
 
Den nya hyreskostnaden för fritidsavdelningen blir 424 152 kr/år.  
 
Beräknade driftkostnader för el 30 000 kronor, VA 25 000 kr, lokalvård 
58 850 kronor. Totalt 113 850 kronor. 
 
Ökade hyreskostnader är 412 464 kronor. 
Ökade driftskostnader är 57 950 kronor. 
 
Förslag till beslut 
 Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta                           
att hos kommunstyrelsen begära hyreskompensation för ökade hyres- 
och driftskostnader till följd av nybyggnation av servicebyggnad på 
Norregårds Idrottsplats. Äskandet gäller för hyreskostnader 412 464 kr 
samt ökade driftskostnader 57 950 kr.   

 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen
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Tekniska förvaltningen Tekniska utskottet Dnr: TU.2020.89
  

  

 1 (2) 

 

Norregårds Idrottsplats – budgetkompensation för 
ökade hyreskostnader 

 

Ärendebeskrivning 

Norregårds Idrottsplats har fått en nyuppförd servicebyggnad 
innehållande omklädningsrum, förråd och samlingsrum. Den 
nya servicebyggnaden medför att fritidsavdelningen får ökade 
årliga hyreskostnader med 412 464 kr från och med 2020-05-01 
och ökade årliga driftskostnader med 57 950 kr.  

 

Beslutsförslag 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta 

att  hos kommunstyrelsen begära hyreskompensation för ökade 
hyres- och driftskostnader till följd av nybyggnation av 
servicebyggnad på Norregårds Idrottsplats. Äskandet gäller 
för hyreskostnader 412 464 kr samt ökade driftskostnader 
57 950 kr. 

 

 

Annika Rosenqvist Johan Arvidsson 
Enhetschef Fritidschef 
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Utredning 

Norregårds Idrottsplats har under flera år haft undermålig 
servicebyggnad. Den gamla byggnaden bestod av baracker från 
början av 1980-talet som endast innehöll omklädningsrum med 
dusch samt toalett. En ny servicebyggnad har nu uppförts som 
ersätter den gamla.  

Nuvarande hyreskostnader för fritidsavdelningen gällande 
Norregårds idrottsplats är 11 688 kr/år,  

Driftskostnader för el 27 600 kr, VA 19 800 kr, lokalvård 8 500 
kr. Totalt 55 900 kr.  

Total kostnad för uppförandet är 6,7 miljoner kronor. Varav 
kapitaltjänstkostnaden är 405 800 kronor. 

Den nya hyreskostnader för fritidsavdelningen blir 424 152 
kr/år.  

Beräknade driftkostnader för el 30 000 kr, VA 25 000 kr, 
lokalvård 58 850 kr. Totalt 113 850 kr. 

 

Ökade hyreskostnader är 412 464 kr. 

Ökade driftskostnader är 57 950 kr. 
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B E S Ö K S A D R E S S 
Stadshuset   

P O S T A D R E S S 
331 83 Värnamo 

T E L E F ON 
0370-37 70 00 vx 

O R G  N R 
212000-0555 

E – P O S T 
Kommunen@varnamo.se 

W E B B P L A T S 
www.varnamo.se 

T E L E F A X  
0370-37 77 11 

 

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2020 i 
Kommuninvest ekonomisk förening  

Ärendebeskrivning 
Enligt stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening finns möjlighet för 
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda 
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten som följer av 
medlemskapet. Alla medlemmar skulle senast 2018-01-01 uppnå insatskapitalet 
200 kronor per invånare. Värnamo kommun har nått upp till denna mininivå. 
 
Möjlighet finns för medlemmarna att erlägga extra medlemsinsats upp till 
en nivå på 900 kronor per invånare. 
 
Under en period var det osäkert vilket kapitalkrav EU skulle ställa på 
Kommuninvest. Detta är nu avgjort och det ställs inte samma höga krav på 
Kommuninvest som på exempelvis affärsbankerna. I nuläget behövs inte 
mer kapital i Kommuninvest delvis beroende på att många medlemmar 
redan har erlagt en högre insats än mininivån.  
Däremot har föreningsstämman 2020 beslutat att alla medlemmar senast 
2021 ska ha nått upp i en medlemsinsats som motsvarar 900 kronor per 
invånare. Skälet är bland annat att Finansinspektionen anser att 
Kommuninvest behöver ett större kapital för att förbättra den finansiella 
ställningen och minska risker i framtiden.  
 
Eftersom nivån beräknas utifrån omfattningen på Kommuninvests 
verksamhet är det troligt att ytterligare insatskapital får tillföras från 
medlemmarna under de kommande åren. I nuläget beräknas detta till 
ytterligare 100 kronor per invånare varje år. 
 
Tidigare har hela överskottsutdelningen fått återbetalas som ökad medlemsinsats. 
Från 2019 ska istället en del av överskottsutdelning återbetalas, beroende på 
kommunens totala insatta kapital. För Värnamo kommun var detta år 2020 50% 
(917 520 kronor). Resterande del behålls av kommunen och blir en finansiell intäkt 
i driftredovisningen. 
 
Effekt för Värnamo kommun 
Värnamo kommun blev medlem i Kommuninvest år 2012 och betalade då ett 
insatskapital på 1 620 000 kronor. Insatskapitalet har därefter ökat till 20 427 324 
kronor år 2020 vilket motsvarar 591 kronor per invånare.  
Insatskapitalet har hittills höjts årligen genom att kommunen har fått 
överskottsutdelning baserad på erlagd kostnadsränta från hela kommunkoncernen 

 
2020-08-17  

 Dnr: KS.2020.392  

 
Kommunstyrelsen 
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och ränta på insatskapitalet. Delar av medel återinsätts som ökad medlemsinsats 
enligt ovan.  
Överskottsutdelningen är beroende på hur det har går för Kommuninvest samt hur 
mycket Värnamo kommun och dess bolag lånar från Kommuninvest. 
 
 
 
 
År 

Ränta och 
överskotts-

utdelning (tkr) 

 
 

Ackumulerat 
insatskapital (tkr) 

2012 Startkapital 1 620 
2013 (bokslut 2012) 300 1 920 
2014 (bokslut 2013) 1 786 3 706 
2015 (bokslut 2014) 2 430 6 136 
Frivillig insats 2015 531 6 667 
2016 (bokslut 2015) 2 601 9 268 
2017 (bokslut2016) 2 449 11 717 
2018 (bokslut 2017) 5 685 17 402 
2019 (bokslut 2018) 2 108 (50%) 19 510 
2020 (bokslut 2019) 918 (50%) 20 427 
 
På 2019 års insatskapital gavs en ränta på 1,75 %. 
 
Följande nivåer gäller för Värnamo kommun för att uppnå hela eller delar av 
högsta nivå.  
 
För att uppnå följande insatskapital 

Återstår följande 
insatskapital (tkr) 

 
Miniminivån 

 
200 kr/inv 

 
0  

50 % av högsta 
nivån 

 
450 kr/inv 

 
0 

75 % av högsta 
nivån 

 
675 kr/inv 

 
2 901 

 
Högsta nivån 

 
900 kr/inv 

 
10 677 

 
Hantering av höjt insatskapital 
Om extra insatskapital betalas in under år 2020 ska ett bindande besked lämnas till 
Kommuninvest senast 2020-10-31. Detta innebär att frågan måsta måste avgöras 
senast under september eller oktober 2020. 
 
Om kommunen inte gör denna extra inbetalning måste detta ändå ske senast under 
2021 enligt beslutet om nya stadgar vid föreningsmötet i april 2020. 
 
Utredning 
Värnamo kommun och dess bolag har sedan inträdet 2012 upptagit de allra flesta 
lånen hos Kommuninvest. Detta har skett efter konkurrensutsättning där även 
affärsbankerna har lämnat offerter. Endast i undantagsfall har någon annan 
kreditgivare erbjudit bättre villkor. I de flesta fall har skillnaden i ränta på lånen 
varit avsevärd, ofta upp mot 0,5 procentenheter, ibland till och med högre. 
 
Kommunkoncernen hade vid senaste bokslut en gemensam låneskuld på 2,6 
miljarder kronor. En så stor skillnad i räntor som medlemskapet i Kommuninvest 
inneburit har gynnat kommunkoncernen med mycket stora belopp. 
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Som anges ovan erhåller kommunen ränta på insatskapitalet. För år 2019 
fastställdes räntan till 1,75%, vilket i nuläget får anses som en god avkastning på en 
förhållandevis säker placering. 
 
Utöver ränta på insatskapitalet erhåller kommunen som medlem också en årlig 
återbäring baserad på hela kommunkoncernens genomsnittliga låneskuld under 
året. För 2020 innebar detta 1,5 miljoner kronor i återbäring. 
 
De ekonomiska fördelarna med att vara medlem i Kommuninvest ekonomisk 
förening är tydliga och enligt stämmans beslut kommer Värnamo kommun att få 
betala in mellanskillnaden upp till 900 kronor per invånare senast under 2021. 
 
Undertecknad föreslår att Värnamo kommun redan under 2020 gör denna 
inbetalning och därmed ökar kommunens insatskapital till 900 kronor per invånare. 
Detta innebär inte någon belastning på 2020 års resultat utan enbart en påverkan på 
likvida medel.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 
att som särskild medlemsinsats år 2020 erlägga 10 676 676 kronor som innebär 
den högsta stadgemässiga insatsnivån som gäller i nuläget, samt 
 
att finansiering sker genom medel ur kommunens rörelsekapital. 
 
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Kjell Fransson 
Biträdande kommundirektör och ekonomichef 
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                           Tel: 010-470 87 00 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se
                           Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2

            ___________________________________

            Bevis om medlemsinsats
              Värnamo kommun

                         Detta besked visar ert insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening
                         per 2020-06-30

Ert insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 2020-01-01 19 509 804 SEK

   -    varav ursprungligt insatskapital 1 620 000 SEK

   -    varav årlig insats 17 358 840 SEK

   -    varav särskild insats 530 964 SEK

   -    varav insatsemission .

   -    varav insats för befolkningsökning .

   -    varav insats för föreningens regelefterlevnad .

 
 
                            Förändringar under året:

Datum Transaktionstyp Belopp

20200605 Årlig insats 917 520 SEK

Totalt insatskapital

Ert totala insatskapital i Föreningen 2020-06-30 20 427 324 SEK

 
 
                        Var vänlig notera att eventuell överinsats i Kommuninvest ekonomisk förening
                        inte inkluderas i det totala insatskapitalet. Har medlemmen en överinsats
                        lämnas särskilt besked om detta.
 
                        Vid eventuella frågor, vänligen kontakta kundansvarig i kundgruppen
                        på 010-470 88 20 eller kundgruppen@kommuninvest.se.
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                           Tel: 010-470 87 00 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se
                           Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2

            ___________________________________

                    Åtagandebesked
 
                         Kommuner och regioner som är medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
                         har ett solidariskt borgensansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s (”Kommuninvest”)
                         samtliga förpliktelser. Detta innebär att varje medlem har ett ansvar för sin del av
                         Kommuninvests verksamhet.
 
                         Storleken på ert ansvar framgår av åtagandebeskedet. Beskedet tydliggör Kommuninvests
                         totala skulder och tillgångar samt er andel av respektive skuld- och tillgångspost.
                         Fördelningen av ansvaret baseras antingen på respektive medlems andel av Kommuninvests
                         totala utlåning eller respektive medlems andel av det totala insatskapitalet i
                         Kommuninvest ekonomisk förening. I åtagandebeskeden är derivaten upptagna till sin
                         nettoexpoering per motpart.
 
                         Vi rekommenderar att ni som medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening utformar den
                         not som i er redovisning ska beskriva omfattning och innebörd av det ansvar som följer
                         med medlemskapet enligt det förslag som finns att ladda ner på
                         http://kommuninvest.se/for-kunder/utlaning/blanketterochinstruktioner/.
 
                         Vid eventuella frågor gällande ert medlemsansvar, vänligen kontakta kundansvarig i
                         kundgruppen på 010-470 88 20 eller kundgruppen@kommuninvest.se.
 
                         Med vänlig hälsning
                         Kommuninvest i Sverige AB
 
 

Skulder Förklaring

Utlånad upplåning Upplåning som har lånats ut.

Ej utlånad upplåning Upplåning som har placerats i väntan på utlåning.

Derivat Kommuninvest i Sverige AB:s negativa derivatexponering, beräknad per motpart.

Övriga skulder Kommuninvest i Sverige AB:s övriga skulder

Tillgångar Förklaring

Utlåning Total utlåning i Kommuninvest i Sverige AB.

Likviditetsreserv Upplåning som har placerats i väntan på utlåning.

Derivat Kommuninvest i Sverige AB:s positiva derivatexponering, beräknad per motpart.

Övriga tillgångar Kommuninvest i Sverige AB:s övriga tillgångar.
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                           Tel: 010-470 87 00 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • www.kommuninvest.se
                           Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2

            ___________________________________

              Besked om skulder och tillgångar 2020-06-30
 
 

                Skulder och tillgångar för medlem - Värnamo kommun

Skulder Totalt för Kommuninvest i kr Er andel i kr
Er andel i
procent

Utlånad upplåning * 437 826 704 781 2 656 685 501 0.60679%

Ej utlånad upplåning ** 80 287 991 573 234 321 528 0.29185%

Derivat * 426 665 766 2 588 962 0.60679%

Övriga skulder ** 6 758 613 644 19 725 100 0.29185%

Summa skulder/åtagande 525 299 975 763 2 913 321 092 0.55460%

 

Tillgångar Totalt för Kommuninvest i kr Er andel i kr
Er andel i
procent

Utlåning * 441 481 876 298 2 678 864 690 0.60679%

Likviditetsreserv ** 80 287 991 573 234 321 528 0.29185%

Derivat * 1 099 178 718 6 669 699 0.60679%

Övriga tillgångar ** 5 299 479 790 15 466 599 0.29185%

Summa tillgångar 528 168 526 379 2 935 322 517 0.55575%

Ert totala insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 2020-06-30 20 427 324 SEK

 
 
                                *   Procentsats motsvarande respektive medlems andel av Kommuninvests utlåning.
                                ** Procentsats motsvarande respektive medlems andel av det totala insatskapitalet i Kommuninvests ekonomisk
                                     förening.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-11   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.456
  

  

 1 (2) 

Försäljning av Forsheda 5:82 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav den 17 december 2019 mark- och 
exploateringsavdelningen i uppdrag att sälja 10 stycken 
marklägenheter med gatuadress Skogsstigen 1A-K i Forsheda, 
efter samråd skett med omsorgsförvaltningen (Ks § 442). 

Mark- och exploateringsavdelningen har därefter undersökt 
möjligheterna till försäljning av fastigheten, genom att bland 
annat ta fram en värdering över objektet. Kommunstyrelsen 
informerades den 5 maj 2020 om förutsättningarna för 
uppdraget (Ks § 188). 

Mark- och exploateringsavdelningen har därefter förhandlat med 
Finnvedsbostäder AB och har kommit fram till föreliggande 
köpekontrakt. Finnvedsbostäder AB har haft kontakt med 
omsorgsförvaltningen och givet de besked som erhållits går 
bolaget in i förvärvet av fastigheten med ambitionen att 
omvandla lägenheterna till ett så kallat trygghetsboende. 
Kommunen ska i möjligaste mån medverka till detta. Ett sätt kan 
vara att samordning kan ske med det särskilda boendet 
Forsgården i grannfastigheten. 

Köpeskillingen uppgår till 4 300 000 kronor, vilket avviker från 
den externa värderingen av marknadsvärdet som beställts 
(5 500 000 kronor). Förutom att mark- och exploaterings-
avdelningen anser att värderingen är något för hög satt ur vad 
marknaden rimligtvis säger, är värderingen behäftad med några 
felaktiga uppgifter vad gäller hyresintäkter samt fastighetens 
uppvärmningssystem, vilka sammantaget motiverar den 
överenskomna köpeskillingen. 

Enligt köpeavtalet ska kommunen ta fram och bekosta en 
detaljplan som ska pröva om del av fastigheten/objektet som är 
belägen på Forsheda 5:108 kan utgöra kvartersmark för 
bostäder, samt bekosta den fastighetsreglering som krävs för att 
överföra denna del till Forsheda 5:82. Om detaljplan eller 
fastighetsbildning inte leder fram till önskat resultat tillförsäkras 
bolaget en nyttjanderätt till detta område. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-11   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2020.456
  

  

 2 (2) 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att   godkänna upprättat köpeavtal avseende försäljning av 
Forsheda 5:82 samt del av Forsheda 5:108 till Finnvedsbostäder 
AB till en köpeskilling om 4 300 000 kronor. 

att   ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för fastigheten för att möjliggöra en fastighetsbildning 
enligt lydelserna i köpeavtalet. 

Peter Ringberg Ulf Svensson 
Exploateringsingenjör Kommundirektör
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                KÖPEAVTAL  

 
PARTER Värnamo kommun (212000-0555), 331 83  Värnamo,  

nedan kallad säljaren; och 

 
 Finnvedsbostäder AB (556081-4393), Box 446,  331 21 Värnamo,  

nedan kallad köparen. 

 
ÖVERLÅTELSE Säljaren äger fastigheterna Värnamo Forsheda 5:82 och 5:108. 

Forsheda 5:82 och den mindre del av Forsheda 5:108 som redovisas i 

bilaga 1 kallas nedan fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten 

till köparen på i detta köpeavtal angivna villkor. 

 
TILLTRÄDE Köparen tillträder fastigheten tidigast den 1 oktober 2020 i samband 

med att hela köpeskillingen erlagts och upprättat köpebrev 

undertecknats av båda parter. 

 
KÖPESKILLING Köparen erlägger till säljaren för fastigheten en total köpeskilling om: 

 

Fyramiljonertrehundratusen /4 300 000 :-/ kronor 

 
KÖPEBREV När köparen erlagt hela köpeskillingen utfärdar kommunen köpebrev. 

 
LAGFART 

 
Köparen ska betala samtliga lagfarts- och inteckningskostnader. 

Köparen bör ansöka om lagfart för Forsheda 5:82 så snart köpebrev har 

erhållits. 

 
ÄNDRING AV 

DETALJPLAN, 

FASTIGHETS-

BILDNING 

 

Säljaren ska snarast efter detta köpekontrakts undertecknande hos 

samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun begära ändring av 

gällande detaljplan för den del av fastigheten som markerats särskilt på 

bifogad karta. Denna del ska prövas lämplig som kvartersmark för 

bostadsändamål och tillåta befintlig bebyggelse. Säljaren ska vidare 

ansöka om fastighetsreglering så att denna del av Forsheda 5:108 

överförs till Forsheda 5:82. Säljaren ska stå för alla härtill förenade 

kostnader. 

 

Parterna är överens om att tåla de jämkningar av fastighetens gränser 

som en ny detaljplan kan resultera i. 

 
VA-AVGIFT 

 
Köparen uppmärksammas på att VA-huvudmannen enligt gällande 

taxa kan kräva att anläggningsavgift erläggs per kvadratmeter tomtyta 

motsvarande den del av Forsheda 5:108 som kan komma att 

fastighetsregleras till Forsheda 5:82 enligt ovan. Köparen ska i sådant 

fall erlägga denna avgift. 

 
HYRESAVTAL 

 
Köparen har fått ta del av de hyresavtal som finns för 10 

bostadslägenheter på fastigheten. Köparen övertar dessa avtal på 

tillträdesdagen och ikläder sig fullt ansvar såsom hyresvärd från och 

med denna dag. 
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TRYGGHETS-

BOENDE 
Köparen har en ambition att omvandla bostadslägenheterna från 

ordinära bostäder till ett Trygghetsboende. Säljaren är positiv till detta 

och ska i möjligaste mån medverka för att underlätta genomförandet. 

 
NYTTJANDERÄTT,  

SERVITUT och 

PANTRÄTT 

 

För en tid av 25 år från detta köpeavtals ingående upplåter säljaren till 

köparen för bostadsändamål den del av Forsheda 5:108 som ingår i 

fastigheten enligt detta avtal. Syftet med upplåtelsen är att köparen ska 

ha rådighet över hela fastigheten i det fall detaljplan enligt ovan inte 

antas eller fastighetsbildning inte kan genomföras. För denna 

upplåtelse ska ingen ersättning betalas. Nyttjanderätten ska upphöra i 

förtid samma dag som fastighetsbildningsbeslut såsom beskrivits ovan 

har vunnit laga kraft.  

 

Säljaren garanterar att fastigheten inte belastas av annan nyttjanderätt, 

servitut eller panträtt. 

 
UNDERSÖKNING 

och FRISKRIVNING 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen är i övrigt medveten om 

att fastigheten kan vara behäftad med så kallade dolda fel och därmed 

avvika från vad köparen med fog kan förutsätta. Köparen är medveten 

om sin undersökningsplikt och bekräftar att denne har beretts och även 

utnyttjat tillfället att bilda sig en fullständig uppfattning om 

fastighetens skick samt även inför undertecknandet av detta avtal låtit 

besiktiga mark och vad därtill enligt lag hör samt skaffat sig kännedom 

om de för fastigheten gällande plan- och byggnadsbestämmelserna, 

bygglov, etc. Köparen godtar fastighetens skick och användnings-

möjligheter sådana de är och avstår med bindande verkan från alla 

anspråk mot säljaren på grund av faktiska fel, rådighetsfel, rättsliga fel 

eller andra fel och brister, inklusive så kallade dolda fel, av vad slag de 

vara må. 

 
FÖRDELNING  

av UTGIFTER och 

INKOMSTER 

Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten skall betalas av 

säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen 

och för tiden därefter av köparen. Motsvarande skall gälla beträffande 

inkomster från fastigheten. I det fall verksamheten påbörjas på 

fastigheten före tillträdesdagen är det köparens ansvar att hålla 

fastigheten försäkrad till fullt värde, i annat fall åligger det säljaren att 

fram till tillträdesdagen ha fastigheten försäkrad till fullt värde. Från 

tillträdesdagen gäller motsvarande för köparen. 

 
TILLSTÅND Det åligger köparen att ansöka om och bekosta bygglov, övriga 

erforderliga tillstånd och erinras om skyldigheten att erlägga avgifter i 

enlighet med gällande taxor. 

 
TVIST Tvist i anledning av detta avtal eller rättsförhållande härrörande ur 

detta avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol. 
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ÖVRIGA ÖVERENS-

KOMMELSER 
Säljaren och köparen är överens om att detta avtal uttömmande reglerar 

samtliga villkor rörande denna överlåtelse. Ingen av parterna har rätt 

att åberopa utfästelser eller åtaganden som inte tas upp i detta avtal 

eller bilagor härtill, utöver vad som i övrigt föreskrivs i lag. 

 

Säljaren och köparen är överens om att ändring av och tillägg till detta 

köpeavtal ska för att vara gällande, göras skriftligen och undertecknas 

av båda parter. 
 

 

 

 

 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande original av vilka  

parterna har tagit var sitt exemplar.  

 

 

 

SÄLJARENS 

UNDERSKRIFT 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

KÖPARENS 

UNDERSKRIFT 

Värnamo 2020  -       - 

För Värnamo kommun   Bevittnas: 

 

 

_______________________         _________________________ 

Hans-Göran Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

 

_______________________   _________________________ 

Lars Magnusson 
Exploateringschef 
 

 

…………….. 2020  -       -   Bevittnas: 

För Finnvedsbostäder AB 

 

 

_______________________  _________________________ 

Lars Lejon 
Styrelseordförande 
 

 

_______________________  _________________________ 

Stanley Guldmyr 
Verkställande direktör 

 

 

 
Bilaga Karta till köpeavtal 
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5:82

KARTA till köpeavtal
mellan Värnamo kommun och Finnvedsbostäder AB

Bilaga 1

0 10 205 15 m

© Värnamo kommun och Lantmäteriet
Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar.

2020-06-05Datum:

±
"Fastigheten"
Del av Forsheda 5:108 som ingår i fastigheten
Del av fastigheten för vilken ny detaljplan ska upprättas

5:108

FORSHEDA

5:83

5:6
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-07-30   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS 2020.430
  

  

 1 (1) 

 

Justering av Campus Värnamos budgetram till följd 
av ny utbildning 

 

Ärendebeskrivning 

Under januari 2020 har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat 
genomförandet av en ny utbildning hos Campus Värnamo med start 
augusti 2020. Utbildningen Kvalificerad 3D-printtekniker 
förutsätter vissa maskiner som har behov av särskild ventilation. En 
specialanpassad lokal behöver hyras av VKIAB from oktober 2020. 
Hyran av denna lokal beräknas uppgå till 133 000 kr per år. Därtill 
kommer kostnader för elförbrukning och städ på 17 000 kr per år. 
Därmed får verksamheten en ökad kostnad med totalt 150 000 kr 
per år from 2020-10-01. 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att ge Campus Värnamo en hyreskompensation med 37 500 kr för 
oktober – december 2020 

att utöka Campus Värnamos budgetram med 150 000 kr from 2021 

 

Enikö Olsson Ulf Svensson 
Verksamhetschef Kommundirektör 
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HYRESAVTAL
- avseende lokal

1(6)

Hyresvärd
Org-/Personnr

Hyresobjektets adress
Gata

Kommun Fastighetsbeteckning

LägenhetsnrTrappor/hus

Aviseringsadress

Ändamålet med förhyrningen
Hyresobjektet ska användas till  

Enligt beskrivning i bilaga.

Hyresobjektets skick
Hyresobjektet hyrs ut i

mellan parterna avtalat skick där vardera parten ska ombesörja och bekosta åtgärder i hyresobjektet för att tillse att hyresobjektet på 
tillträdesdagen är i avtalat skick enligt bilaga.

Sign Sign

Hyresgäst(er)
Org-/Personnr

Org-/Personnr

Bilaga nr

befintligt skick.

avtalat skick enligt bilaga.

Bilaga nr

Bilaga nr

Hyresobjektets omfattning
Enligt följande

Butiksyta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Summa ca

Butiksyta

Kontorsyta

Kontorsyta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Lageryta

Våningsplan Yta i kvm ca Våningsplan Yta i kvm ca

Övrig yta Summa ca

Lageryta

Övrig yta

Total yta i kvm ca

Hyresgästen har inte rätt till sänkning eller återbetalning av hyra och hyresvärden har inte rätt till höjning av hyran om ytan som anges i detta 
hyresavtal avviker från den faktiskta ytan.

Framgår av bifogade ritning(ar).

Bilaga nr

Till hyresobjektet hör
Tillfart för i och urlastning med fordon Skyltplats Plats för skåp eller automat

Parkeringsplats(er) för bil(ar) Garageplats(er) för bil(ar)

Datum

Objektsnummer Diarienummer

Kontraktsnummer

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.

Utka
st/

Offe
rt

2020-06-18 200618

Värnamo kommunala industrifastigheter AB
556146-0972

Värnamo kommun, Campus Värnamo ansvar: 120 000
212000-0555

Jönköpingsvägen 15

Värnamo Knekten 16

faktura@varnamo.se

X Utbildningslokal, 2304

X

X

Vån 0 70

Del i gemensam yta

X

X Skyltplats på av fastigh.
äga. anvisad plats
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Indexjustering av hyran

Justering av hyran ska ske enligt bilaga 

Bilaga nr

Fastighetsskatt

Ingår i hyran 

Bilaga nr

Ersätts av hyresgästen enligt bilaga

El, VA, värme, varmvatten, kyla och ventilation
Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer  

el VA värme varmvatten kyla ventilation
Betalning

Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas ombesörjer och bekostar följande part installation av sådan mätare.

Hyresvärden Hyresgästen

Hyresgästen har eget abonnemang Hyresgästen ska ersätta hyresvärden enligt bilagaIngår i hyran Bilaga nr

El

VA

Värme

Varmvatten

Kyla

Ventilation

Mätare

Bortforsling av avfall
Hyresgästen ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet. 
Hyresgästen förbinder sig att ingå och att under hyrestiden vidmakthålla avtal med tredje part om borttransport av avfall.

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet hyresgästen bedriver i hyresobjektet. Hyresgästen ska ersätta 
hyresvärden härför. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den totala årliga kostnaden för borttransport av avfall från fastigheten.

Hyresobjektets andel utgör          procent. Ersättningsbeloppet uppgår vid detta hyresavtals undertecknande till kronor per år.

Hyresvärden ombesörjer lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i hyresobjektet och kostnaderna härför 
ingår i hyran.

Förvaring av avfall
I den mån hyresvärden är skyldig att tillhandahålla utrymmen för förvaring av avfall är hyresgästen skyldig att placera avfall på avsedd plats i avsedd behållare och 
följa vid var tid gällande regler om källsortering som beslutas av hyresvärden utan att erhålla ersättning härför. 

Hyresvärden ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i 
hyresobjektet i den utsträckning det inte är hyresgästens ansvar enligt bilaga. 

Bilaga nr

Trappstädning

Ingår i hyran

Bilaga nr

Regleras i bilagaOmbesörjs och bekostas av hyresgästen

Snöröjning och sandning

Ingår i hyran

Bilaga nr

Regleras i bilagaOmbesörjs och bekostas av hyresgästen

Sign Sign

2(6)

Hyrestid/Uppsägning/Förlängning
Från och med den                                               till och med den

Uppsägning ska ske skriftligen och för att hyresavtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp senast månad(er) före hyrestidens utgång.

Om inte hyresavtalet sägs upp i tid är hyresavtalet för varje gång förlängt med år månad(er)

Hyra
total hyrakr per år utgörande hyra exklusive nedan markerade tillägg.

Om hyresgästen inte betalar hyra i tid är hyresgästen skyldig att utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 

Hyresbetalning m.m.
Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början kalenderkvartals början

genom insättning på

plusgiro nr bankgiro nr

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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X

(endast tillämplig när hyrestiden är minst tre år)

X

X X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Momsen ska beräknas på hyran enligt vid var tid gällande regler för moms på hyra jämte utgående tillägg och andra ersättningar enligt hyresavtalet. Momsen ska 
betalas samtidigt med och på samma sätt som hyran.

Om hyresvärden blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen på grund av hyresgästens självständiga agerande ¡ såsom att 
hyresgästen överlåter hyresrätten eller i andra hand helt eller delvis hyr ut hyresobjektet (även om det sker till ett eget bolag) ¡ ska hyresgästen fullt ut ersätta 
hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Om hyresgästens agerande får till följd att hyresvärden förlorar avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader ska 
hyresgästen även erlägga ersättning till hyresvärden för den kostnadsökning som följer härav.

3(6)

Sign Sign

Oförutsedda kostnader
Hyresgästen ska erlägga ersättning till hyresvärden för eventuella oförutsedda kostnadsökningar enligt nedan som uppkommer för fastigheten efter detta  
hyresavtals ingående. Ersättningen ska utgå för den på hyresobjektet belöpande andelen av den årliga totala kostnadsökningen för fastigheten för tiden från det att 
kostnadsökningen uppstår.

Hyresgästen ska erlägga ersättning för oförutsedda kostnader på grund av

a)  

b)  

införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet beslutar om efter 
undertecknande av detta hyresavtal, och

generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser hyresobjektet och som hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut 
meddelat efter undertecknandet av detta hyresavtal av riksdag, regering, kommun eller myndighet.

Hyresobjektets andel utgör procent. 

(Om inte andelen har angetts ovan utgör andelen hyresgästens hyra (exklusive moms) i förhållande till samtliga hyror (exklusive moms) i fastigheten vid tidpunkten 
för den oförutsedda kostnadsökningen. Är ett hyresobjekt i fastigheten inte uthyrt ska dess uppskattade marknadshyra tas med i andelsberäkningen.) 

Ersättning för oförutsedda kostnadsökningar ska betalas på samma sätt som hyran. 

Hyresgästens momsplikt

Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i hyresobjektet.

Hyresvärdens momsplikt
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet och hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid var tid gällande moms. 

För det fall fastighetsägaren/hyresvärden blir skattskyldig till moms för uthyrning av hyresobjektet ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid var tid  
gällande moms.

Beräkning av moms

Miljö
Innan hyresgästen tillträder hyresobjektet ska denne inhämta nödvändiga tillstånd för den enligt detta hyresavtal bedrivna verksamheten i hyresobjektet. 
Verksamheten i hyresobjektet ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid var tid gällande miljölagstiftning samt övriga miljöföreskrifter. Även efter detta 
hyresavtals upphörande har hyresgästen ansvar för verksamhetens miljöpåverkan och ansvaret preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

Parterna har härutöver avtalat om de villkor som framgår av bilaga. 

Bilaga nr

Byggvarudeklarationer
Om hyresgästen utför underhålls-, förbättrings- eller ändringsarbeten avseende hyresobjektet ska hyresgästen i god tid före arbetets utförande meddela 
hyresvärden härom och för denne uppvisa byggvarudeklarationer för de produkter och det material som ska tillföras hyresobjektet om sådana har upprättats. 

Revisionsbesiktningar
Om det vid en revisionsbesiktning av installationer som är påkallad av en myndighet konstateras fel eller brister i en av hyresgästen tillhörig installation ska 
hyresgästen utföra och bekosta begärda åtgärder inom den tid som föreskrivits av aktuell myndighet. Har hyresgästen inte åtgärdat fel eller brister inom den 
aktuella tiden har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder. 

Tillgång till hyresobjektet
Hyresgästen ska tillse att hyresobjektet är tillgängligt för skötsel och drift av hyresvärden, företrädare för hyresvärden eller bolag som på uppdrag av hyresvärden 
utför åtgärder på hyresobjektet/fastigheten.

PBL-avgifter
Vidtar hyresgästen ändringar i hyresobjektet utan nödvändigt bygglov eller annat tillstånd och hyresvärden till följd härav tvingas utge byggnadsavgift, tilläggsavgift, 
annan avgift eller vite enligt reglerna i plan- och bygglagen (PBL) ska hyresgästen ersätta hyresvärden med motsvarande belopp. 

Brandskydd

Parternas fördelning av ansvaret för att hyresobjektet innehar nödvändigt brandskydd framgår av bilaga.

Bilaga nr

Myndighetskrav
Hyresvärden Hyresgästen

ska fr.o.m. tillträdesdagen ansvara för och bekosta åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag, med stöd av lagstiftning eller avtal kan komma att kräva 
för användande av hyresobjektet enligt detta hyresavtal. Parterna ska samråda med varandra innan åtgärder vidtas i anledning härav.

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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Inredning

utan för verksamheten särskild avsedd inredning.

Bilaga nr

med för verksamheten särskild avsedd inredning enligt bilaga.

Hyresobjektet hyrs ut 

Åsidosätter hyresgästen sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid efter skriftlig uppmaning vidtar rättelse har hyresvärden rätt att vidta dessa 
åtgärder på hyresgästens bekostnad.

Ändringsarbeten
Hyresgästen får inte utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten i hyresobjektet eller inom fastigheten som direkt berör bärande byggnadsdelar 
eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer utan hyresvärdens skriftliga samtycke.

Hyresgästen får inte bygga in installationer som exempelvis sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation medförande att effekten av sådana anordningar 
försämras.

Hyresgästen ska vid utförande av ändringsarbeten se till att funktionen hos uppvärmningsanordningar i allt väsentligt bibehålls. 

4(6)

Sign Sign

Underhåll
Bilaga nrHyresvärden ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av 

hyresobjektet och av hyresvärden särskild för verksamheten 
tillhandahållen inredning.

Om tillämpligt ska hyresgästen ändock svara för

Bilaga nrHyresgästen ombesörjer och bekostar erforderligt underhåll av 
dels ytskikt på golv, väggar och tak, dels inredning som 
hyresvärden särskilt tillhandahåller för verksamheten.

Om tillämpligt ska hyresgästen därtill svara för

Bilaga nr

Parterna ska fördela ansvaret för underhåll på sätt som framgår av bilaga.

Skötsel och drift av allmänna och gemensamma utrymmen
Hyresvärden ska ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.  

Hyresgästen ska gemensamt med andra hyresgäster ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

Bilaga nr

Parterna ska ombesörja och bekosta skötsel, drift och underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen på sätt som framgår av bilaga. 

Ledningar för telefoni och datakommunikation
Hyresvärden Hyresgästen

ska bekosta nödvändig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de ställen i hyresobjektet som 
parterna kommer överens om.

Parterna ska sinsemellan fördela ovan nämnda ansvar på sätt som framgår av bilaga.

Bilaga nr

Skyltar, markiser m.m.
Hyresgästen har rätt att sätta upp en skylt för den i hyresobjektet bedrivna verksamheten under förutsättning att hyresgästen dessförinnan har samrått med  
hyresvärden och hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke samt att hyresgästen har erhållit nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter att 
sätta upp en sådan skylt. För uppförande av andra anordningar krävs hyresvärdens tillstånd.

Hyresgästen ska på egen bekostnad och utan att erhålla ersättning härför ta ned och återuppsätta skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp om 
hyresvärden utför ett omfattande underhåll av fastigheten, exempelvis fasadrenovering. 

Hyresvärden har inte utan hyresgästens medgivande rätt att sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till det av hyresgästen förhyrda hyresobjektet. 
Hyresgästen har dock företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på sådana väggar.

Hyresgästen ska placera eventuell skylt i enlighet med av hyresvärden upprättad ritning. 

Bilaga nr

Vid avflyttning ska hyresgästen ta bort uppsatta skyltar och andra anordningar samt återställa husfasaden

Försäkringar
Det är hyresvärdens ansvar att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken det förhyrda hyresobjektet är beläget. Hyresgästen ska 
teckna företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i hyresobjektet. Både hyresvärdens och hyresgästens försäkring ska omfatta skada som orsakats av 
tredje man. 

Skador p.g.a. yttre åverkan
Hyresvärden Hyresgästen

svarar och står kostnaderna för skador på grund av åverkan på till hyresobjektet tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar 
som leder till eller från hyresobjektet. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder m.m.

Låsanordningar
Hyresvärden Hyresgästen

är skyldig att utrusta hyresobjektet med de lås- och stöldskyddsanordningar som är en förutsättning för att hyresgästens företagsförsäkring ska gälla.

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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Nedsättning av hyra
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför arbete på hyresobjektet för att sätta hyresobjektet i avtalat skick eller utför annat 
avtalat arbete på hyresobjektet.

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Hyresvärden ska dock i 
god tid underrätta hyresgästen om det planerade arbetets art och omfattning samt under vilken tidsperiod arbetet ska utföras.

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten enligt lag. 

Hyresgästen har rätt till nedsättning av hyran när hyresvärden utför sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten på sätt som 
framgår av bilaga.

Hyresobjektets skick vid avflyttning
Hyresgästen ska senast vid hyresförhållandets upphörande ha fört bort sin egendom och återställt hyresobjektet i ursprungligt eller i av hyresvärden godkänt skick.

Parterna ska gemensamt genomföra en besiktning av hyresobjektet senast sista dagen av hyresförhållandet. Innehåller hyresobjektet vid avflyttning egendom
som hyresgästen har tillfört hyresobjektet, med eller utan hyresvärdens godkännande, ska hyresgästen avlägsna egendomen, om parterna inte kommer överens 
om annat. Om hyresgästen inte uppfyller sina skyldigheter ska hyresgästen ersätta hyresvärden för samtliga dennes kostnader med anledning av borttransport av 
hyresgästens egendom innefattande bl.a. arbetskostnader, transportkostnader, avfallsskatt, avgift för deponering m.m.

Force majeure
Om hyresvärden är förhindrad eller endast till en onormal hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal på grund av exempelvis krig, upplopp, 
omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som hyresvärden inte råder över eller kunnat förutse
är hyresvärden befriad från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta hyresavtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Säkerhet
Hyresgästen ska till hyresvärden senast den ställa säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal genom

borgen ställd av bankgaranti intill ett belopp om annan säkerhet i form av

Detta hyresavtal är för sin giltighet villkorat av att hyresgästen senast vid ovan angiven tidpunkt har ställt säkerhet för sina förpliktelser enligt detta hyresavtal.

Behandling av personuppgifter 
Hyresgästen samtycker till att hyresvärden behandlar dennes personuppgifter enligt bilaga (ej tillämpligt när hyresgästen är en 
juridisk person).

Bilaga nr

5(6)

Sign Sign

Bilaga nr

deposition med ett belopp om insatt på bankkonto nr

Bilaga nr

Särskilda bestämmelser

Övrigt
De särskilda bestämmelserna ovan samt de till hyresavtalet bifogade bilagorna utgör del av hyresavtalet.

Hyresavtalet får inte inskrivas utan samtycke från hyresvärden.

Hyresavtalet får inte överlåtas utan samtycke från hyresvärden eller hyresnämndens tillstånd.

Detta hyresavtal ersätter av parterna tidigare ingånget hyresavtal fr.o.m. dagen för detta hyresavtals ikraftträdande.

Bilaga nr

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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1. Detta avtal är ett tilläggsavtal till kontraktsnummer: 180115

2. Brandskydd:
- Hyresvärden ansvarar för systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) gementemot och i 
samverkan med fastighetsägaren. Det åvilar dock hyresgästen att följa och hörsamma 
regelverk och rutiner för internt brandskyddsarbete samt medverka i förebyggande 
arbete, utrymningsövningar etc.

.
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Underskrift

Ort och datum

Hyresvärd

Detta hyresavtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknareNamnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Överenskommelse om avflyttning

Ort och datum

Hyresvärd

Parterna har denna dag kommit överens om att detta hyresavtal upphör att gälla den och hyresgästen förbinder sig att avflytta från hyresobjektet
senast den dagen.

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknare

Ort och datum

Hyresgäst

Namnförtydligande (hyresgäst/firmatecknareNamnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Överlåtelse

Frånträdande hyresgäst

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare

Detta hyresavtal överlåts fr.o.m.

Frånträdande hyresgäst

Namn

Namnförtydligande (frånträdande hyresgäst/firmatecknare

Ny hyresgäst

Ort och datum Hyresvärd

Hyresvärden godkänner överlåtelsen

Namnförtydligande (hyresvärd/firmatecknare

Org-/Personnr

Gatuadress PostortPostnr

E-postadress Telefonnr

Aviseringsadress

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare

Underskrift

Namnförtydligande (ny hyresgäst/firmatecknare

Lokalhyresavtal. Framtaget av Itkett AB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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Värnamo 2020-

Värnamo kommunala industrifastigheter AB

Tobias Hörnquist
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-07-08   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2019.453
  

  

 1 (2) 

Medborgarinitiativ - Subventionera månadskort 
inom kollektivtrafiken för studenter! 

Ärendebeskrivning 

Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter! 

Emmy Hillblom föreslår att Värnamo kommun subventionerar 
resor, med halva kostnaden, för de som är bosatta i Värnamo 
kommun och som pendlar till närliggande universitet.  

Som argument för detta anger Emmy att det blir mycket knappt 
med tillgångar om man ska kunna leva på studiebidrag, samt att 
man inte ska tvingas utnyttja sina föräldrar. Emmy nämner att 
Gislaved och Gnosjö kommuner redan infört denna typ av 
subventionering. 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

att   avslå medborgarinitiativet  

Henric Davidsson Ulf Svensson 
Energirådgivare Kommundirektör 
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Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2019.453
  

  

 2 (2) 

Utredning 

Gislaveds kommun har pendlingsbidrag och regelverket ser ut som 
följer: 

” Du som är studerande på heltid vid universitet/högskola eller 
yrkeshögskola kan ansöka om ett pendlingsbidrag, 50% av 
biljettkostnaden. 

För att ha rätt till bidraget ska du: 

• bo och vara folkbokförd i Gislaveds kommun 

• studera på heltid och i den takt som gäller för Centrala 
studiestödsnämndens (CSN) regler för studiemedel 

• dagpendla med kollektivtrafik till högskoleorten 

Pendlingsbidraget beviljas för dagpendlingsresor under studietiden. 
Hemresor vid veckopendling godkänns inte. Pendlingsbidrag 
beviljas inte heller för resor till gymnasieutbildningar, 
påbyggnadsutbildningar under högskolenivå, Komvux, 
folkhögskolekurser eller motsvarande.” 

Gislaved har som argument för denna subventionering att man vill 
att boende i Gislaveds kommun ska kunna vidareutbilda sig, och 
också gärna bo kvar så att man får behålla kompetensen i 
kommunen. 

Även Gnosjö kommun har detta. 

För Gislaved innebär det ett 70 tal personer per år och i Gnosjö ca 
30 personer.  

Kostnaden för Gislaved är drygt 100000 kr/ år och i Gnosjö ca 
50000 kr/ år. 

Hur många från Värnamo kommun som studerar på andra lärosäten 
är inte till 100% klarlagt. Men man kan anta att det ligger i paritet 
med eller något högre än Gislaved. 

 

54



Medborgarinitiativ

Rubrik som sammanfattar ditt förslag:

Subventionera månadskort inom kollektivtrafiken för studenter!

Beskriv ditt förslag och vad du vill ska hända:

Studenter som studerar heltid på högskola får i dagsläget ett studiebidrag på 3261 kr per månad. 

Ett månadskort för resor till Jönköping hos JLT för studenter kostar idag 900 kr, d.v.s. går nästan en tredjedel av
studiebidraget till pendla. Utöver det ska bidraget så gott som varje månad täcka kurslitteratur (som ofta kostar en
bra bit över 1000 kr). Av studiebidraget kvarstår då mindre än 1000 kr, vilket ska täcka övriga levnadsutgifter. Jag
anser att vi som fortfarande bor hemma inte ska behöva skuldsätta oss för att klara de vardagliga utgifterna, lika lite
som vi ska behöva utnyttja våra föräldrar. 

Värnamo kommun bör därför snarast införa pendlingsbidrag för studenter som studerar på högskolenivå, något
som grannkommunerna i GGVregionen (Gislaved och Gnosjö), redan gjort. De erbjuder ett bidrag som täcker 50
% av kostnaden.

Välj hur lång tid förslaget ska gå att rösta på:

Tre månader

Bifoga gärna en bild eller ett dokument.

Markera gärna i kartan om det gäller en plats. Du kan göra på två sätt: 
    1. Skriv in adressen och klicka på förstoringsglaset. 
    2. Klicka först på den röda nålen och klicka sedan i kartan.

Länk till karta
Adress: Position saknas
Koordinater: Position saknas

Observera att adressen är ungefärlig när markören inte är placerad i närheten av vägar eller bebyggelse

Dina kontaktuppgifter

Namn

Emmy Hillblom
Epost

emmyk_hillblom@hotmail.com

Vi kan behöva kontakta dig om vi har frågor om ditt förslag

Fyll din i adress om du inte har någon epostadress.

Adress

Lillgatan 5
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Kontaktcenter
Stadshuset, Kyrktorget 1, Värnamo
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E-post
kontaktcenter@varnamo.se
Webbplats
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212000-0555
Bankgiro
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Postnummer

33171
Postort

Forsheda

Jag godkänner att mitt namn kommer att visas tillsammans med förslaget på Värnamo kommuns webbplats. 

Jag samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar mina personuppgifter för att kunna hantera förslaget.

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra
skyldigheter enligt lag. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.
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✔
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Finansiella profiler för kommunerna 

i Jönköpings län

2015-2019

Vad innehåller detta bildspel?

• Beskrivning av gruppens finansiella utveckling och ställning utifrån några 

relevanta finansiella nyckeltal

• Vad är den finansiella profilen

• Kommunprofiler och några matriser

• Koncernprofiler och några koncernnyckeltal

1

2

59



2

Resultat relaterade nyckeltal

Resultat före extraordinära poster / 

verksamhetens kostnader 2015-2019
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Resultat före extraordinära poster / 

verksamhetens kostnader 2019 
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Genomsnittligt resultat före extraordinära 

poster / verksamhetens kostnader per år 

under 2017-2019
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Investeringar / verksamhetens 

nettokostnader 2015-2019
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Investeringar / verksamhetens nettokostnader i 

genomsnitt per år under perioden  2017-2019
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Skattefinansieringsgrad av investeringarna 

2015-2019
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Skattefinansieringsgrad av investeringarna

i genomsnitt per år under 2017-2019
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Kapacitet relaterade nyckeltal

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtagande 

och särskild löneskatt 2015-2019
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Soliditet inkl. samtliga pensionsåtagande 

och särskild löneskatt 2019
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Kassalikviditet 2015-2019

94 94
87

77

64

113
118 120

109 111

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

2015 2016 2017 2018 2019

Jönköping Riket

Procent

13

14

65



8

Kassalikviditet 2019
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Finansiella nettotillgångar / verksamhetens 

kostnader 2015-2019
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Finansiella nettotillgångar / verksamhetens 

kostnader 2019
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Primärkommunal skattesats 2019
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Kronor

Vad är den finansiella profilen?

• Den finansiella profilen är en modell i form av ett polärdiagram som 

redovisar en kompletterande dimension av en kommuns finansiella 

ställning och utveckling.

• Profilen bygger på att kommunens utveckling och ställning jämförs 

med ett antal andra kommuner. Analysen görs län- eller gruppvis.

• Profilen är relativ, vilket innebär att kommunen måste röra sig i 

annorlunda riktning än genomsnittet för att förändra sin finansiella 

profil. 
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Kommun och riksprofil
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Tabell solditet och resulta
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FINANSIELL PROFIL

En fi nansiell jämförelse av kommunerna
i Jönköpings län

VÄRNAMO KOMMUN 2017–2019
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Inledning – syfte med rapporten

Jämförelsen bygger på en speciellt framtagen finansiell 
profil. Den är konstruerad som ett polärdiagram. Diagram
met innehåller, som beskrivs närmare i rapporten, dels fyra 
finansiella perspektiv, dels åtta finansiella nyckeltal som är 
viktiga ur en kommuns finansiella horisont. De fyra per
spektiven är långsiktig betalningsberedskap eller kapacitet, 
kortsiktig betalningsberedskap, riskförhållande samt kon
troll över den finansiella utvecklingen.

De finansiella nyckeltalen är sådana nyckeltal som är vanligt 
förekommande inom kommunsektorn. En närmare beskriv
ning av den finansiella profilen görs på sidorna 13–14.

Inledningsvis i rapporten redovisas en traditionell finansiell 
analys av hur kommunerna i Jönköping har utvecklats 
finansiellt under perioden 2017–2019. Analysen kretsar 
kring de finansiella nyckeltal som används i den finansiella 
profilen längre fram i rapporten.

Därefter följer en beskrivning och förklaring av den finan
siella profilen och av de nyckeltal och perspektiv som ingår i 
den. I anslutning till detta görs en genomgång av just din 
kommuns finansiella ställning och utveckling under 2017–
2019. Analysen fokuserar på att jämföra kommunens ut
veckling gentemot den genomsnittliga utvecklingen för 
Jönköpings läns kommuner under samma period. Detta görs 
både via traditionella finansiella nyckeltal och med hjälp av 
den finansiella profil som tidigare har beskrivits. Målsätt

ningen är att belysa starka och svaga finansiella sidor hos 
kommunen.

Sedan följer en redovisning av samtliga Jönköpings läns 
kommuners finansiella profiler för 2019. Därefter redovisas 
ett antal finansiella nyckeltal för 2019 sorterad per kommun 
i bokstavsordning. 

Allra sist rapporten följer en koncernanalys med utgångs
punkt från en koncernprofil.

Hans Petersson
Kommunforskning i Västsverige

Denna rapport är ett komplement till den traditionella finansiella eller 
 ekonomiska analys som återfinns i varje kommuns årsredovisning. Till skillnad 
från den traditionella analysen i årsredovisningen, som huvudsakligen beskriver 
utvecklingen över tid, fokuserar denna rapport i första hand på att analysera var 
din kommun befinner sig finansiellt och hur den har utvecklats i förhållande till 
övriga 12 kommuner i Jönköpings län de senaste tre åren.
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Finansiell analys av kommunerna i Jönköpings län

I Jönköpings län finns 13 kommuner. Dessa är Aneby, Eksjö, 
Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, 
Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo. De 13 kommu
nerna omsatte under 2019 cirka 26 miljarder kr. Balansom
slutningen uppgick till 23 miljarder kr. Kommunerna inves
terade för ca 2,7 miljarder. Den klart största kommunen är 
Jönköping som omsatte 10 miljarder och hade en balansom
slutning på 9 miljarder. 

Resultat före extraordinära poster försvagades
Kommuner ska sedan år 1992 bedriva sin verksamhet 
enligt god ekonomisk hushållning. En grundläggande 
förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god 
ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv är att 
balansen mellan kommunens löpande intäkter och kost
nader är god. 

Ett mått på balansen mellan de löpande intäkterna och 
kostnaderna är resultat före extraordinära poster. Detta 
benämns också som resultat efter finansiella poster. Detta 
resultat innehåller alla kommunens löpande kostnader och 
intäkter och bör i förhållande till verksamhetens kostnader 
ligga mellan 2% och 3% över en längre tidsperiod. Med en 
sådan resultatnivå klarar en genomsnittlig kommun av att 
finansiera större delen av sina investeringar med skattein
täkter, vilket i sin tur leder till att kommunen kan behålla sin 
finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt. För 
expansiva kommuner med stor investeringsvolym bör 
resultatet i de flesta fall ligga på mellan 3% och 5% om 
kommunens finansiella handlingsutrymme ska behållas. För 
kommuner med befolkningsminskning kan det däremot 
räcka med 1–2% i resultat. 

Det genomsnittliga resultatet före extraordinära poster i 
förhållande till verksamhetens bruttokostnader i länet 
uppgick till 1,3% under 2017. Det försvagades 2018 till 0,4%, 
för att 2019 förbättras marginellt till 0,6%. Det innebar en 
försvagning under perioden med 0,7 procentenheter. 

En viktig förklaring till det försvagade resultatet under 
perioden i länet var en vikande ökningstakt av skatteintäk
ter och minskade exploaterings och försäljningsintäkter. 
Verksamhetens kostnader fortsatte också att öka på grund av 
förändringar i demografin. I takt med ökade kostnader har 
kommunernas ekonomi försvagats under perioden.

Starkast resultat före extraordinära poster i relation till 
verksamhetens bruttokostnader under år 2019 redovisade 
Habo med 3,4%. Därefter följde Jönköping med 2,9% och på 
tredje plats kom Sävsjö med 1,9%. Det är intresseväckande 
att se hur dessa tre kommmuner bibehåller sina goda re
sultattnivåer som de har haft den senste åren. 

Svagast resultat före extraordinära poster redovisade Gnosjö 
med –2,7%. Näst svagast resultat hade Tranås med –2,2%. 
Dessa två kommuner följdes av Mulllsjö med –1,2% och 
Aneby med –0,3%. Samtliga dessa fyra kommuner redovi
sade ett negativt resultat under 2019 och dessa kommuner 
måste ovillkorligen arbeta mot att förbättra sina resultatni
våer de kommande åren. Detta gäller även Nässjö, Värmano 
och Gisalved som ligger under 1% i resultat under 2019.

Den genomsnittliga resultatnivån i länet under de tre senaste 
åren låg på 0,8% per år, vilket inte kan betraktas som god 
ekonomisk hushållning ur ett generellt perspektiv; nämligen 
att skatteintäkterna över en längre tidsperiod klarar av att 
finansiera merparten av kommunernas investeringar. 
Konsekvensen av ett resultat på 0,8% blir att kommunernas 
skuldsättning ökar och framtida finansiellt handlingsut
rymme begränsas. Nivån på 0,8% är dock ett medelvärde för 
länet. När det gäller den genomsnittliga resultatnivån och 

Resultat före extraordinära poster*

Procent 2017 2018 2019 Snitt Förändr
17–19 17–19

Habo 3,3 3,1 3,4 3,3 0,1
Jönköping 2,9 3,0 2,9 2,9 0,0
Sävsjö 5,1 3,4 1,9 3,5 –3,2
Eksjö –1,9 –0,7 1,7 –0,3 3,6
Vaggeryd 0,9 2,7 1,7 1,8 0,8
Vetlanda 0,9 –1,3 1,5 0,4 0,6
Gislaved 1,8 0,2 0,6 0,9 –1,2
Värnamo 3,2 0,7 0,3 1,4 –2,9
Nässjö 0,3 –2,7 0,1 –0,8 –0,2
Aneby 0,9 0,3 –0,3 0,3 –1,2
Mullsjö –3,4 –1,7 –1,2 –2,1 2,2
Tranås 0,0 –0,6 –2,2 –0,9 –2,2
Gnosjö 2,9 –0,6 –2,7 –0,1 –5,6
Medel 1,3 0,4 0,6 0,8 –0,7

*  Resultat före extraordinära poster relaterat till verksamhetens 
 bruttokostnader.

Merparten av kommunerna i länet försvagade sin resultatnivå under perioden 
2017 till 2019.  Förklaringen var en vikande ökningstakt av skatteintäkter och 
minskade exploaterings- och försäljningsintäkter. Till detta skall läggas att 
kostnaderna för verksamheten också fortsatte att öka på grund av förändringar i 
demografin. Jönköping läns kommuners genomsnittliga resultat i förhållande till 
verksamhetens kostnader försvagades mellan 2017 och 2019 med 0,7 
procentenheter och uppgick till låga 0,6% under 2019. Det låga resultatet under 
2019 innebar att kommunerna i genomsnitt inte kunde finansiera sin ökande 
investeringsvolym med skatteintäkter. Detta bidrog till en ökad skuldsättning och 
minskad likviditet i många av kommunerna.
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även övriga nyckeltal i rapporten är variationen stor i länet. 
Det skall man vara medveten om, när genomsnittet studeras 
i rapporten. 

Starkast genomsnittligt resultat under de tre senaste åren 
redovisade Sävsjö med goda 3,5% i genomsnitt per år. Även 
Habo, Jönköping och Vaggeryd, redovisade tillfredställande 
resultatnivåer under perioden. Deras resultat var 1,8% eller 
starkare i genomsnitt per år.  

Ett genomsnittligt negativt resultat under de tre senaste åren 
redovisade Mullsjö, Tranås, Nässjö, Eksjö och Gnosjö. Det är 
defintivt en för låg långsiktig resultatnivå över tiden. Under 
1% låg Aneby, Gislaved och Vetlanda. Även detta är en för 
låg resultatnivå på lång sikt.

Drygt hälften av kommunerna försvagade sitt resultat före 
extraordinära poster mellan 2017 och 2019. Störst försvag
ning redovisade Gnosjö med 5,6 procentenheter, Sävsjö med 
3,2 procentenheter och Värnamo med 2,9 procentenheter. 
Samtliga dessa tre kommuner föll dock från goda resultatni
våer. Försvagningar redovisades också av Gisalved, Tranås 
och Nässjö. 

Ökad investeringsvolym 
Investeringsvolymen ingår inte som nyckeltal i den finan
siella profilen, men den är viktig att lyfta fram i analysen. 
Detta eftersom investeringarna till viss del förklarar utveck
lingen för flera balansräkningsorienterade nyckeltal, som 
exempelvis kassalikviditet, soliditet och finansiella nettotill
gångar. 

För att investeringsvolymen ska bli jämförbar mellan kom
munerna i länen har investeringarna relaterats till verksam
hetens nettokostnader. En genomsnittlig svensk kommun 
ligger under en längre period, 5–10 år, runt 8–10% när det 
gäller detta nyckeltal. Variationerna mellan enskilda år är 
dock oftast stora, speciellt i mindre kommuner, där större 
investeringar kraftigt påverkar de enskilda åren. Nyckeltalet 
kan också påverkas om en kommun har mycket av sin 
investeringstyngda verksamhet i bolagsform.

Relateras länets investeringar till verksamhetens nettokost
nader, framgår det att genomsnittsvärdet för länet uppgick 
till 9% för 2017. Under 2018 ökade den till 10%, för att under 
2019 öka till 12%. Detta gav ett genomsnittligt värde för 
länet på 10% per år under perioden. Här kan dock konstate
ras att Vaggeryd hade extremt höga investeringar under 2018 
och 2019 och om de neutraliseras hamnade den genomsnitt
liga volymen för länet på någon procentenhet lägre, runt 9% 
under 2018 och på 10% under 2019. Det innebär ändå en 
något ökad investeringsvolym under perioden.

En genomsnittlig investeringsvolym på 10% per år mellan 
2017 och 2019 för kommunerna i Jönköpings län överens
stämmer väl med andra kommungrupper där finansiella 
profiler också har tagits fram. Det flesta grupper eller län 
ligger runt 10% per år, förutom förortskommuner och 
storstäder som i allmänhet ligger på en högre investerings
volym.

Den kommun som investerade mest i förhållande till sina 
nettokostnader under 2017–2019 var Vaggeryd med höga 
25% i genomsnitt per år. Därefter följde Värnamo, Aneby, 
Habo, Jönköping, Gislaved och Habo med över 10% i ge

nomsnitt per år. Detta är en hög investeringsvolym histo
riskt sett.

Allra minst under perioden investerade Eksjö i genomsnitt 
med 3% per år. Mullsjö och Sävsjö låg på 6% samt Nässjö, 
Tranås och Vetlanda på 7%. Eksjö och Tranås är kommuner 
som har sin fastighetsförvaltning och annan investeringsin
tensiv verksamhet i bolagsform och då sker merparten av 
investeringarna i koncernen.

Försvagad skattefinansieringsgrad av investeringar
När kommunens löpande driftverksamhet har finansierats, 
bör en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för 
att kunna finansiera årets investeringar. Detta mäts genom 
nyckeltalet ”skattefinansieringsgraden av investeringarna”. 
Redovisades ett värde för nyckeltalet på 100% eller mer, 
innebar det att kommunen kunde skattefinansiera samtliga 
investeringar som genomfördes under året. Detta stärker då 
kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100% 
kan användas till att amortera av kommunens skulder och/
eller stärka kommunens likviditet. 

Ett värde under 100% innebär att kommunen antingen 
måste använda sin likviditet och/eller via skulder finansiera 
sina investeringar. Detta försvagar kommunens finansiella 
handlingsutrymme och innebär att framtida generationers 
konsumtionsutrymme påverkas. Det är dock viktigt att 
nyckeltalet studeras över en längre tidsperiod för få en 
sammanhållen bild av utvecklingen. Enskilda år kan påver
kas av stora enskilda investeringar, speciellt i mindre kom
muner.

Skattefinansieringsgraden av investeringarna behöver inte 
alltid ligga över 100%, utan en lämplig nivå beror lite på 
vilket finansiellt handlingsutrymme kommunen har. Det 
finns ett antal kommuner med god finansiell kapacitet och 
de kan periodvis öka sin skuldsättning. För de flesta svenska 
kommuner krävs dock en god skattefinansieringsgrad av 
investeringarna, närmare 100%, så att inte skulderna ökar 
mer inför framtiden och därigenom minskar framtida 
skattebetalares konsumtionsutrymme.

För länets kommuner uppgick den genomsnittliga skattefi
nansieringsgraden av årets investeringar till 67%, 52% samt 
58% under de tre åren mellan 2017 och 2019. Detta gav en 

Investeringsvolym 2017–2019 *

Procent 2017 2018 2019 Snitt
17–19

Vaggeryd 11 26 38 25
Värnamo 11 13 16 13
Aneby 8 16 14 13
Jönköping 11 12 15 13
Gislaved 9 11 10 10
Habo 10 10 10 10
Gnosjö 9 10 9 9
Tranås 10 8 7 8
Vetlanda 6 8 11 8
Nässjö 7 8 9 8
Sävsjö 6 6 6 6
Mullsjö 9 3 5 6
Eksjö 4 3 3 3
Medel 9 10 12 10

* Investeringar i relation till verksamhetens nettokostnader.
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genomsnittlig länsskattefinansieringsgrad på 59% under de 
tre senaste åren. Under de nästan 20 år som analyser har 
gjorts av Jönköpings län, har inte ett sådant lågt treårs snitt 
för nyckeltalet noterats. Detta beror främst på en hög inves
teringsvolym, men också på ett lågt resultat. 

Skattefinansieringsgraden varierar liksom övriga nyckeltal 
mellan olika kommuner i länet. Nyckeltalet är både bero
ende av vilket resultat och av vilken investeringsvolym 
kommunen uppvisar. Det är också så att de olika kommu
nerna befinner sig i olika investeringsfaser, vilket gör att 
skattefinansieringsgraden bör studeras över en längre 
tidsperiod för att några slutsatser skall kunna dras. 

Under 2017 till 2019 var det bara Sävsjö som kunde skattefi
nansiera samtliga investeringar. Det bör poängteras att 
Sävsjö redovisade en klart lägre investeringsvolym än 
genomsnittet under perioden, vilket gör det lättare att uppnå 
en högre skattefinansieringsgrad av investeringarna. Här 
kan även Habo lyftas fram som hade en genomsnittlig 
investeringsvolym och klarade ändå att nå 94% i genomsnitt 
under de tre åren.

Lägst skattefinansieringsgrad av investeringarna under 
samma period redovisade Aneby, Nässjö, Mullsjö, Tranås, 
Vetlanda och Vaggeryd. Av dessa hade Aneby och Vaggeryd 
klart högre investeringsvolym än snittet i länet.

Oförändrad soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre 
soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. I 
denna rapport används ”soliditet inkl. samtliga pensionsför
pliktelser och särskild löneskatt” för att få med de pensions
förpliktelser med vidhängande löneskatt som återfinns 
utanför balansräkningen. Det ger en bättre bild av kommu
nens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme.

Jönköpings läns genomsnittliga soliditet (inklusive samtliga 
pensionsförpliktelser och särskild löneskatt) förblev oföränd
rad mellan 2017 och 2019. Den låg på 17% under alla tre åren.

Högst soliditet 2019 hade Värnamo med 36%. Sedan kom 
Gislaved med 35% och därefter Sävsjö, Tranås samt Vagge

ryd med 28%. På delad sjätte plats fanns Gnosjö och Jönkö
ping med 24%.

Lägst soliditet hade Mullsjö med –16% följt av Eksjö och 
Nässjö med 0%. Relativt låga soliditetsnivåer redovisades 
också av Aneby och Vetlanda.

Av de tretton kommunerna i länet var det fem kommuner 
som försvagade sin soliditet (inkl. samtliga pensionsförplik
telser och särskild löneskatt) under den granskade perioden. 
Det var, Gnosjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryd och Värnamo som 
inte lyckades förbättra sin soliditet. Vaggeryd hade dock en 
hög investeringsvolym, vilket förklarar minskningen av 
soliditeten.

Försvagad kassalikviditet
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga 
handlingsberedskap. I detta nyckeltal relateras kommunens 
tillgångar, som skall omsättas inom ett år, till de skulder som 
skall omsättas inom ett år. Kassalikviditeten bör aldrig 
analyseras som ett eget nyckeltal utan ställas i relation till 
soliditetens utveckling. En ökande kassalikviditet i kombi
nation med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett 
tecken på att kommunens totala finansiella handlingsut
rymme har stärkts. Nyckeltalet innefattar inte exploate
ringstillgångar och förråd som har bokförts som omsätt
ningstillgångar. 

Den genomsnittliga kassalikviditeten mellan 2017 till 2019 i 
länet försvagades med 23 procentenheter från 87% till 64%. 
Nivån innebar att de kortfristiga skulderna översteg de 
likvida medlen och de kortfristiga fordringarna. Denna nivå 
är dock god ur risksynpunkt eftersom det i kommunernas 
kortfristiga skulder ingår en semesterlöneskuld som utgör ca 
30–40% av de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt 
inte i någon större omfattning under året och utgör därför 
ingen större belastning på likviditeten. Detta innebär att en 
nivå på över 60% tryggar den kortsiktiga betalningsbered
skapen för kommuner med ett normalt likviditetsflöde.

Kassalikviditeten varierade mellan 126% och 22%. Starkast 
kassalikviditet 2019 hade Tranås med 126%, därefter följde 
Sävsjö med 113% och Habo med 88%. Svagast likviditet 
redovisade Jönköping, Nässjö, Mullsjö, Aneby, Vetlanda, 
Gislaved, Vaggeryd. Samtliga låg på 52% eller lägre. Flera av 
dessa kommuner arbetar dock med en kortsiktig checkräk
ningskredit, vilket påverkar snittet på likviditeten.

Soliditet

Procent 2017 2018 2019 Förändr
17–19

Värnamo 38 38 36 –2
Gislaved 33 34 35 2
Sävsjö 20 26 28 8
Tranås 32 30 28 –4
Vaggeryd 35 32 28 –7
Gnosjö 27 28 24 –3
Jönköping 18 21 24 6
Habo 15 18 21 6
Vetlanda 12 11 12 0
Aneby 4 4 4 0
Eksjö –3 –4 0 3
Nässjö 2 –1 0 –2
Mullsjö –16 –16 –16 0
Medel 17 17 17 0

Skattefinansieringsgrad av investeringarna *

Procent 2017 2018 2019 Snitt
17–19

Sävsjö 163 128 95 129
Habo 92 91 99 94
Jönköping 86 82 64 77
Eksjö –15 37 184 69
Gnosjö 106 47 24 59
Värnamo 90 49 38 59
Gislaved 72 43 57 57
Vetlanda 81 23 48 51
Mullsjö –1 91 55 48
Vaggeryd 60 35 21 39
Aneby 58 25 24 36
Nässjö 45 –2 38 27
Tranås 34 32 11 26
Medel 67 52 58 59

*  Resultat före extraordinära poster plus avskrivningar i relation till 
 investeringar.
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Det är viktigt att kassalikviditeten studeras ihop med nyck
eltal som soliditet och finansiella nettotillgångar, eftersom 
likviditeten kan förbättras via upplåning eller tryckas ned 
vid amorteringar av skulder. Detta stärker respektive försva
gar kommunens kortsiktiga betalningsberedskap men 
försämrar respektive stärker samtidigt soliditeten och den 
långsiktiga betalningsberedskapen.

Försvagade finansiella nettotillgångar
I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla de finansiella 
tillgångar i balansräkningen som kommunen beräknas 
omsätta på tio års sikt, nämligen samtliga omsättningstill
gångar, långfristiga placeringar och fordringar samt kort 
och långfristiga skulder. Nettot av dessa har sedan relaterats 
till verksamhetens bruttokostnader för att en jämförelse 
skall kunna ske kommuner emellan. Måttet är intressant 
eftersom det speglar den tidsrymd som ligger någonstans 
mellan likviditetsmåtten och soliditeten. Man skulle kunna 
uttrycka det som ”medellång betalningsberedskap”. I måttet 
elimineras också vidareutlåning inom kommunkoncernen. 
Genom att analysera finansiella nettotillgångar tillsammans 
med soliditet och kassalikviditet får man en bra bild av 
kommunernas finansiella handlingsutrymme. 

Mellan 2017 och 2019 försvagades länets genomsnittliga finan
siella nettotillgångar relaterade till verksamhetens bruttokost
nader med 8 procentenheter, från –15% till –23%. Förklaringen 
till detta var att en stor del av investeringarna i nästan i alla 
kommuner fick finansieras med en ökad skuldsättning. 

Starkast värde avseende finansiella nettotillgångar relaterat 
till verksamhetens bruttokostnader under 2019 uppvisade 
Sävsjö med 4%, samt Eksjö och Tranås med 2%. Dessa tre 
kommuner redovisade ett positivt värde, vilket innebar att 
de finansiella tillgångarna översteg de kort och långfristiga 
skulderna. En kommun med goda finansiella nettotillgångar 
karaktäriseras ofta också av en god soliditet, men det finns 
också kommuner som har goda finansiella nettotillgångar 
även om soliditeten är mer genomsnittlig. Dessa utmärks då 
av att kommunen har en stor del av sina tillgångar i långfris
tiga fordringar och omsättningstillgångar. Kommuner som 
sålt delar av sina anläggningstillgångar inom koncernen 
utmärks oftast av goda finansiella nettotillgångar.

Svagast värde redovisade Mullsjö med –65%, följt av Habo 
med –39% och Vaggeryd med –37%. Med dessa kommuner 
är det oftast tvärtom. Dessa kommuner utmärks av att de har 
en stor del av sina tillgångar som anläggningstillgångar. 
Ibland finns det en korrelation mellan låg soliditet och finan
siella nettotillgångar, men det finns många kommuner som 
har genomsnittlig soliditet även om kommunen uppvisar 
låga finansiella nettotillgångar. Detta gäller Vaggeryd och 
Habo.

Tre kommuner stärkte sina finansiella nettotillgångar 
mellan 2017 och 2019. Det var Habo, Mullsjö och Sävsjö. 
Övriga kommuner försvagade dem under samma period. 
Mest försvagades det i Vaggeryd, Aneby, Nässjö och Vär
namo. En viktig förklaring till försvagningen var att flera av 
dessa kommuner hade stora investeringar som inte kunde 
finansieras fullt ut med skatteintäkter.

Ökad genomsnittlig skattesats
Skattesats är ett nyckeltal som speglar kommunens långsik
tiga handlingsberedskap i förhållande till övriga kommuner 
i länet, eftersom en jämförelsevis låg skattesats innebär en 
potential att stärka intäktssidan genom ett ökat skatteuttag. 
Det är samtidigt viktigt att klargöra att det redovisade 
betraktelsesättet är tämligen pragmatiskt och därmed kan 
ha begränsad betydelse i praktiken. Storleken på skatteutta
get är ju till stor del en ideologisk fråga.

Den genomsnittliga skattesatsen i länet ökade mellan 2017 
och 2019 med ökade 16 öre från 21,83 kr till 21,99 kr på 
grund av skattehöjningar i Jönköping, Mullsjö, Tranås, 
Vaggeryd och Vetlanda. Gislaved sänkte sin skatt under 
samma period.

Finansiella nettotillgångar

Procent 2017 2018 2019 Förändr
17–19

Sävsjö 2 3 4 2
Eksjö 2 0 2 0
Tranås 11 8 2 –9
Gislaved –10 –14 –18 –8
Vetlanda –12 –16 –20 –8
Värnamo –11 –16 –22 –11
Gnosjö –15 –20 –25 –10
Jönköping –26 –25 –28 –2
Aneby –12 –21 –29 –17
Nässjö –18 –25 –29 –11
Vaggeryd 5 –8 –37 –42
Habo –42 –42 –39 3
Mullsjö –66 –67 –65 1
Medel –15 –19 –23 –8

Primärkommunal skattesats

Procent 2017 2018 2019 Förändr
17–19

Vaggeryd 21,19 21,49 21,49 0,30
Värnamo 21,52 21,52 21,52 0,00
Jönköping 21,34 21,34 21,64 0,30
Sävsjö 21,92 21,92 21,92 0,00
Gislaved 22,13 22,13 21,99 -0,14
Tranås 21,41 22,01 22,01 0,60
Vetlanda 21,51 21,51 22,01 0,50
Aneby 22,09 22,09 22,09 0,00
Habo 22,17 22,17 22,17 0,00
Nässjö 22,19 22,19 22,19 0,00
Gnosjö 22,24 22,24 22,24 0,00
Eksjö 22,26 22,26 22,26 0,00
Mullsjö 21,84 21,84 22,34 0,50
Medel 21,83 21,90 21,99 0,16

Kassalikviditet

Procent 2017 2018 2019 Förändr
17–19

Tranås 197 168 126 –71
Sävsjö 125 120 113 –12
Habo 73 81 88 15
Värnamo 112 83 77 –35
Eksjö 70 66 73 3
Gnosjö 99 60 68 –31
Jönköping 51 66 52 1
Nässjö 70 61 52 –18
Mullsjö 60 60 49 –11
Aneby 69 77 44 –25
Vetlanda 60 48 44 –16
Gislaved 59 38 25 –34
Vaggeryd 81 70 22 –59
Medel 87 77 64 –23
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Skatten varierade under 2019 mellan 21,49 kr och 22,34 kr i 
de olika kommunerna. Lägst primärkommunal skatt hade 
Vaggeryd med 21,49 kr följt av Värnamo med 21,52 kr. Högst 
skatt hade Mullsjö med 22,34 kr och näst högst skatt hade 
Eksjö med 22,26 kr. 

Ökad negativ avvikelse mot budget
Budgetföljsamheten är ett mått på kommunens finansiella 
kontroll. Forskning visar att ju lägre budgetavvikelse kom
munen redovisar, desto större möjlighet har organisationen 
att kontrollera sin ekonomi.

När det gäller budgetföljsamhet, mäts den i driftsredovis
ningen mot nämndernas resultat exklusive centralt redovi
sade verksamhetsrelaterade finansiella poster. Avvikelsen 
ställs sedan i relation till verksamhetens kostnader för att det 
skall gå att jämföra kommunerna i gruppen. Budgetavvikel
sen bör ligga så nära noll som möjligt. En avvikelse på plus 
eller minus 1% utgör normalt inga större problem, utan det 
är stora negativa budgetavvikelser på nämndnivå som bör 
undvikas.

Den genomsnittliga budgetavvikelsen i länet blev alltmer 
negativ under den studerade treårsperioden. Relateras 
budgetavvikelsen till verksamhetens bruttokostnader 
uppgick avvikelsen till –0,4% under 2017, för att falla till 
–1,4% under 2018. Under 2019 noterades en negativ budget
avvikelse på –1,6%. Under 2019 redovisade elva av tretton 
kommuner en negativ budgetavvikelse, vilket skall jämföras 
med sex kommuner under 2017. Den allt svagare budgetav
vikelsen är ett resultat av ett tuffare ekonomiskt läge för 
nämnderna. Speciellt inom vård och omsorg syns detta.

Ökande borgensåtagande 
Borgensåtagande i förhållande till verksamhetens kostnader 
är ett risknyckeltal. Kommuner med höga borgensåtaganden 
bör ha god kontroll på de kommunala bolag som kommunen 
har gått i borgen för. Nyckeltalet finns inte i den finansiella 
profilen, men redovisas här för att ytterligare komplettera 
analysen.

Relateras kommunernas borgensåtagande till verksamhe
tens bruttokostnader, redovisade länet ett genomsnittligt 
värde under 2017 på 58%. Under 2018 ökade det till 61%, för 
att under 2019 öka till 64% En viktig förklaring till denna 

förändring var att Värnamo, Eksjö och Tranås ökade sina 
borgensåtagande med relativt mycket under perioden. 
De kommuner i länet som hade beviljat mest i borgensåta
ganden i relation till verksamhetens bruttokostnader under 
2019 var Värnamo med 121%, Sävsjö med 104%, Eksjö med 
79% samt Tranås med 75%. Minst hade beviljats av Gislaved 
med 24% och Gnosjö med 39%.

En avslutande kommentar
Jönköpings kommuners genomsnittliga resultat under 2019 
uppgick till låga 0,6% i relation till verksamhetens kostnader. 
Det låga resultatet under 2019 innebar att kommunerna i 
genomsnittet inte kunde finansiera sina ökade investeringar 
med skatteintäkter. Detta bidrog, precis som under 2018, till 
en ökad skuldsättning och minskad likviditet i många av 
kommunerna. Denna trend måste brytas, annars kommer 
det uppstå stora obalanser mellan finansiering och verksam
het. Detta är inte hållbart på lång sikt, om vi inte vill lämna 
över skulder till framtida generationer.

Den aktuella frågan är ju förstås hur Coronakrisen kommer 
att påverka kommunerna i Jönköpings län de närmaste åren? 
Prognoser från olika prognosmakare visar att det starka 
verksamhetstrycket de kommande åren och den samtidiga 
beräknade försvagningen av skatteunderlagsökningen 
ställer kommunerna inför stora utmaningar. Det kommer 
kräva åtgärder på såväl kostnads som intäktssidan. En 
viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller mini
mera besparingar är att effektivisera verksamheten genom 
att göra kvalitativa analyser som visar på olika effektive
ringsmöjligheter. Detta får vi alla hjälpas åt med och jag hop
pas att denna rapport är ett litet bidrag till detta. 

Vilket tidigare har nämnts, har kommunerna i länet väldigt 
olika finansiella förutsättningar att möta framtida utma
ningar. De kommuner som har starkast finansiella hand
lingsutrymme har goda förutsättningar att anpassa sig till 
framtiden utan skattehöjningar och alltför omfattande 
neddragningar i verksamheten. Värre är det för de kommu
ner som har svagast finansiellt handlingsutrymme. Här 
krävs verkligen en aktiv ekonomistyrning om skattehöjning
ar skall kunna undvikas. Därför bör dessa kommuner redan 
nu fortsätta att utveckla mål och riktlinjer för god ekono
misk hushållning. Det viktiga är dock att man inte tummar 

Borgensåtagande *

Procent 2017 2018 2019 Förändr
17–19

Värnamo 106 106 121 15
Sävsjö 102 100 104 2
Eksjö 66 73 79 13
Tranås 57 68 75 18
Jönköping 60 63 63 3
Mullsjö 56 61 59 3
Aneby 55 57 58 3
Vetlanda 60 58 57 –3
Habo 46 51 54 8
Nässjö 43 45 49 6
Vaggeryd 38 42 47 9
Gnosjö 41 40 39 –2
Gislaved 22 23 24 2
Medel 58 61 64 –6

*  Borgensåtagande relaterat till verksamhets bruttokostnader. Avser totala 
beviljade borgensåtagande.

Budgetföljsamhet *

Procent 2017 2018 2019
Aneby –3,6 –4,3 –2,6
Eksjö –4,0 –2,1 –0,5
Gislaved 0,7 –0,2 –0,5
Gnosjö 0,9 –1,6 –2,3
Habo 5,1 1,7 0,2
Jönköping 1,4 0,3 0,3
Mullsjö –6,5 –3,1 –5,9
Nässjö –1,4 –4,5 –2,0
Sävsjö 3,3 0,5 –0,7
Tranås –1,7 –2,8 –4,6
Vaggeryd 1,2 0,3 –0,2
Vetlanda –0,6 –1,9 –1,4
Värnamo 0,0 –1,1 –1,1
Medel –0,4 –1,4 –1,6
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på dessa mål och riktlinjer, utan även följer de när inte 
skatteintäkterna utvecklas i takt med verksamhetens kostna
der. Klarar man inte detta, kommer det oundvikligen inne
bära skattehöjningar. 

När det gäller resultatnivå och finansiellt handlingsutrym
me finns alltså skillnader mellan enskilda kommuner. Det 
finns i Jönköping få kommuner som har samma finansiella 
förutsättningar. De tretton kommunerna har dock utifrån 
2019 års räkenskaper inordnats i en matris nedan som 
innehåller nio grupper, utan att någon inbördes ranking sker 
vare sig inom grupperna. Matrisen är subjektiv och bygger 
på vad författaren anser vara stark och svag finansiellt 
resultat och ställning. Matrisen skall därför läsas och tolkas 
utifrån detta. Den bygger dels på kommunens finansiella 
resultat under de tre senaste åren och kommunens finan
siella ställning i form av soliditet. 

Matrisen visar också förändringar från föregående år i form 
av fyra pilar som skall illustrerar rörelseriktning mellan 
boxarna gentemot förgående år. Observera att det är rörelse
riktning inom boxarna som redovisas och inte om kommu
nen har haft en ökad eller minskad resultat eller soliditets
utveckling. Detta kan ha skett, men inte i tillräckligt stor 
omfattning för att kommunen skall byta box.

Av matrisen kan utläsas, att det var under 2019 var Sävsjö 
som var den enda kommunen som hade ett genomsnittligt 
resultat under de tre senaste åren som var starkare än 2% i 
kombination med en soliditet inkl. samtliga pensionsför
pliktelser som under 2019 var högre än 25%. Det går inte 
generellt att uttala sig om god ekonomisk hushållning, men 
Sävsjö torde leva upp till de generella kriterier som lagstifta
ren diskuterade i förarbeten till kommunallagen i samband 
med att begreppet god ekonomisk hushållning infördes eller 
reviderats.

Den grupp som ligger på gränsen till god ekonomisk hus
hållning under 2019, var de kommuner som hade ett genom
snittligt resultat under de tre senaste åren som låg mellan 1% 
och 2% och en soliditet som var högre än 25% under 2019. 
Här återfinns Vaggeryd och Värnamo. Här gäller det att 
stabilisera resultatnivån till minst 2% av verksamhetens 
kostnader, då kommer de två kommunerna ha goda förut
sättningar att möta framtidens utmaningar.

Gislaved och Tranås redovisade 2019 en soliditet som var 
högre än 25%, men låg lägre än 1,0% i genomsnittligt resultat 
under de tre senaste åren och hamnar därför i en egen box. 
Här gäller det att öka resultatnivån till minst 2% av verk
samhetens kostnader, då kommer dessa två kommuner ha 
goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar.

En fjärde grupp av kommuner var de som hade ett starkare 
genomsnittligt resultat under de tre senaste åren än 2%, med 
en soliditet som låg mellan 25% och 0% under 2019. Här var 
det Habo och Jönköping som hamnade under 2019. De bör 
fortsätta på den inslagna vägen, med ett långsiktigt resultat 
över 2% av verksamhetens kostnader. Detta kommer leda till 
en förstärkning av kommunernas soliditet. 

En femte grupp var de kommuner som hade ett genomsnitt
ligt resultat under de tre senaste åren som låg under 1% och 
hade en soliditet som låg mellan 0% och 25% under 2019. I år 
återfanns Aneby, Eksjö, Gnosjö, Nässjö och Vetlanda i denna 
grupp. Här gäller det att öka resultatnivån till minst 2% av 
verksamhetens kostnader för att förbättra sin soliditet.

Mullsjö ligger ensam i rutan längst ner till vänster. Kommu
nen redovisade ett genomsnittligt resultat under de tre 
senaste åren som låg under 1% och en soliditet som var 
svagare än 0% under 2019. Mullsjö måste förbättra sin 
resultatnivå för att stärka soliditeten inför framtiden. 

Avslutningsvis kan poängteras att två andra matriser åter
finns längre fram i rapporten. Den ena av matrisen inordnar 
kommunerna i nio olika rutor utifrån hur god soliditet och 
kassalikviditet kommunen har. Här hamnar Sävsjö och 
Tranås i rutan med god soliditet och god kassalikviditet. 
Den andra matrisen inordnar kommunerna utifrån skattefi
nansieringsgrad av investeringarna och investeringsvolym. 
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Stark finansiell ställning
(En soliditet som är starkare än 25% 
under 2019 *)

Varken stark eller svag  
finansiell ställning
(En soliditet som ligger mellan 
0–25% under 2019 *)

Svag finansiell ställning
(En soliditet som är svagare än 0% 
under 2019 *)

Starkt resultat
(Resultatet var högre än 2 %  
av verksamhetens bruttokostnader  
under perioden 2017–2019)

Sävsjö

 

Habo 
Jönköping

Varken starkt eller svagt  
resultat
(Resultatet låg mellan 1%–1,99 % av 
verksamhetens bruttokostnader  
under perioden 2017–2019)

Vaggeryd  
Värnamo  
 

Svagt resultat
(Resultatet var svagare än 1%  
av verksamhetens bruttokostnader  
under perioden 2017–2019)

Gislaved  
Tranås 

Aneby 
Eksjö 
Gnosjö  
Vetlanda 

Mullsjö 
Nässjö

 = Kommunen har försvagat sin resultatbox jämfört med föregående år

 = Kommunen har förbättrat sin resultatbox jämfört med föregående år

 = Kommunen har förbättrat sin solditetsbox jämfört med föregående år

 = Kommunen har försvagat sin solditetsbox jämfört med föregående år

Tabell 1: Finansiellt resultat och ställning för kommunerna i Jönköpings län 2019

I denna tabell har kommunerna i Jönköping placerats in utifrån två dimensioner, resultat i form av det genomsnittliga resulta
tet under 2017–2019 och finansiell ställning i form av soliditet under 2019. Varje dimension har sedan delats upp i tre olika 
underkategorier; ”stark”, ”varken stark eller svag” samt ”svag”. Det innebär att det finns nio olika scenarier/rutor som en 
kommun kan placeras in i. Ju starkare ekonomi, desto längre upp till vänster hamnar kommunen.  Kommunerna i respektive 
ruta har dock inte ordnats i finansiell ordning, utan ligger i bokstavsordning.

Hög soliditet
(En soliditet som är högre än 25% 
under 2019 *)

Varken hög eller svag soliditet
(En soliditet som ligger mellan 
0–25% under 2019 *)

Svag soliditet
(En soliditet som är lägre än 0% 
 under 2019 *)

Hög kassalikviditet
(Högre än 100%)

Sävsjö
Tranås

Varken hög eller låg  
kassalikviditet
(Mellan 99% till 60%)

Värnamo Eksjö 
Gnosjö
Habo 

Låg kassalikviditet 
(Lägre än 60%)

Gislaved
Vaggeryd

Aneby
Jönköping
Vetlanda

Mullsjö
Nässjö

* Soliditeten innefattar samtliga pensionsförpliktelser.

Tabell 2: Kassalikviditet och soliditet under 2019

I denna tabell har kommunerna i Jönköpings län placerats in utifrån två dimensioner, kassalikviditet och soliditet. Varje 
dimension har sedan delats upp i tre olika under delar; ”hög”, ”varken hög eller svag” samt ”svag”. Det innebär att det finns nio 
olika scenarier/rutor som en kommun kan placeras in i. Ju starkare ekonomi, desto längre till vänster hamnar kommunen.  
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Tabell 4: Genomsnittliga finansiella nyckeltal hos kommunerna i Jönköpings län 2017–2019

Nyckeltalen redovisas i procent om inget annat anges 2017 2018 2019

Verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter 94,6 95,7 95,5
Avskrivningar/skatteintäkter 4,2 4,3 4,4
Finansnetto/skatteintäkter –0,3 –0,5 –0,6

Verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter 98,5 99,5 99,3

Skattefinansieringsgrad av investeringar 67 52 58
Nettoinvesteringar/verksamhetens nettokostnader 9 10 12

Resultat före extraordinära poster/verksamhetens bruttokostnader 1,3 0,4 0,6
Årets resultat/verksamhetens bruttokostnader 1,3 0,4 0,6

Genomsnittligt resultat före extraordinära poster under de tre senaste åren/verksamhetens bruttokostnader 1,8 1,6 0,8

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt 17 17 17

Finansiella nettotillgångar/verksamhetens bruttokostnader –15 –19 –23

Kassalikviditet 87 77 64

Primärkommunal skattesats (kr) 21,83 21,90 21,99

Borgensåtagande/verksamhetens bruttokostnader 58 61 64

Budgetavvikelse för nämndernas resultat / verksamhetens bruttokostnader –0,4 –1,4 –1,6

I denna tabell har redovisats hur ett antal genomsnittliga finansiella nyckeltal har utvecklats för kommunerna Jönköpings län 
mellan 2017–2019. Förklaringar och definitioner av nyckeltalen återfinns i ett eget avsnitt i rapporten. 

Höga investeringar
(Investeringar i förhållande till 
 verksamhetens kostnader som var 
högre än 10% i genomsnitt under 
2017–2019)

Varken höga eller låga 
 investeringar
(Investeringar i förhållande till 
 verksamhetens kostnader som låg 
 mellan 10% till 6% i genomsnitt 
 under 2017–2019)

Låga investeringar
(Investeringar i förhållande till 
 verksamhetens kostnader som är 
lägre än 6% i genomsnitt under 
2017–2019)

Hög skattefinansieringsgrad  
av investeringarna
(Skattefinansieringsgrad av 
 investeringarna var högre än 100% 
under perioden 2017–2019)

Sävsjö

Varken hög eller låg skattefinan-
sieringsgrad av investeringarna
(Skattefinansieringsgrad av investe-
ringarna var mellan 99% till 70% 
 under perioden 2017–2019)

Habo
Jönköping

 

Låg skattefinansieringsgrad  
av investeringarna
(Skattefinansieringsgrad av 
 investeringarna var lägre än 70% 
 under  perioden 2017–2019)

Aneby
Gislaved
Vaggeryd 
Värnamo

Gnosjö 
Mullsjö
Nässjö
Tranås
Vetlanda

Eksjö

Tabell 3: Skattefinansieringsgrad av investeringar och investeringsvolym under 2017–2019

I denna tabell har kommunerna i Jönköpings län placerats in utifrån två dimensioner, skattefinansieringsgrad av investeringar 
och investeringsvolym. Varje dimension har sedan delats upp i tre olika under delar; ”hög”, ”varken hög eller låg” samt ”låg”. 
Det innebär att det finns nio olika scenarier/rutor som en kommun kan placeras in i. 
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FINANSIELLA MÅTT Starkt värde1) Varken starkt eller svagt1) Svagt värde1)

Skattesats 2019

För samtliga fyra nyckeltal i denna ta-
bell gäller att ”ju högre upp i tabellen 
kommunen befinner sig desto starkare 
värde har kommunen på nyckeltalet”.

Exempelvis: Vaggeryd har den lägsta 
skatten bland de kommuner som lig-
ger i kolumnen med starkt värde 
längst till vänster. Den placeras därför 
högst upp. 

Detta innebär att rangordningen när 
det gäller samtliga nyckeltal går från 
vänster till höger kolumnvis. 

21,70 kr eller lägre 

Vaggeryd
Värnamo
Jönköping

21,71 till 21,99 kr 

Sävsjö
Gislaved

22,00 kr eller högre

Tranås
Vetlanda
Aneby
Habo
Nässjö
Gnosjö
Eksjö
Mullsjö

Resultatnivå 2019

(Resultat före extraordinära poster i 
för hållande till verksamhetens 
 bruttokostnader)

2,0% eller starkare 

Habo
Jönköping

1,9% till 1,0%

Sävsjö
Eksjö
Vaggeryd
Vetlanda

0,9% eller svagare

Gislaved
Värnamo
Nässjö
Aneby
Mullsjö
Tranås
Gnosjö

Långsiktig resultatnivå  
2017–2019

(Genomsnittligt resultat före 
extraordinära poster under 3 år/verk-
samhetens bruttokostnader)

2,0% eller starkare

Sävsjö
Habo
Jönköping

1,9% till 1,0%

Vaggeryd
Värnamo

0,9% eller svagare

Gislaved
Vetlanda
Aneby
Gnosjö
Eksjö
Nässjö
Tranås
Mullsjö

Kortsiktigt finansiellt 
 handlingsutrymme 2019

(Kassalikviditet)

75,0% eller högre 

Tranås
Sävsjö
Habo
Värnamo

74,9% till 55% 

Eksjö
Gnosjö

54,9% eller lägre

Jönköping
Nässjö
Mullsjö
Aneby
Vetlanda
Gislaved
Vaggeryd

Långsiktigt finansiellt 
 handlingsutrymme 2019
(Soliditet inklusive pensions-
förpliktelser)

25,0% eller högre 

Värnamo
Gislaved
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd

24,99% till 0,0% 

Gnosjö
Jönköping
Habo
Vetlanda
Aneby
Eksjö

–0,1% eller svagare

Mullsjö
Nässjö

1)  De olika värdena för de finansiella nyckeltalen är satta utifrån subjektiva värderingar. Detta är författarens egen bedömning av vad som bör anses som god eko-
nomisk hushållning för kommuner över en längre tid. Värderingar baserar sig dock till stor del på de genomsnittliga värden som finns i kommunsektorn i Sverige. 
En vägning av dessa har gjorts mot rådande teorier kring en organisations möjligheter till kort– och långsiktig överlevnadsförmåga.

Tabell 5: Finansiella styrkor och svagheter hos kommunerna i Jönköpings län under 2019

Denna tabell försöker beskriva styrkor och svagheter hos de olika kommunerna utifrån perspektiven skattesats, resultatnivå 
samt kort och långsiktigt finansiellt handlingsutrymme. Modellen är subjektiv, men bygger på de kriterier kring god ekono
misk hushållning som har redovisats i analysen ovan. Tabellen skall ses som en beskrivning av finansiella förutsättningar i 
grova drag. Graderingen är gjord utifrån 2019 års räkenskaper.
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Så tolkar du den finansiella profilen!

Åtta nyckeltal  
Diagrammet innehåller åtta nyckeltal redovisade på åtta 
axlar. Nyckeltalen speglar olika dimensioner av den analyse
rade kommunens finansiella situation och utveckling. Vissa 
nyckeltal är relaterade till verksamhetens kostnader för att 
de skall kunna jämföras mellan olika kommuner. Nyckelta
len beskrivs på sidan 14.

Skalan  
Diagrammet har skalan 1–5. Poängskalan är relativ. Det 
finns tretton kommuner i Jönköpings län och poängen har 
fördelats enligt följande: Den kommun som har den star
kaste observationen får en femma, de tre kommuner som 
följer får en fyra. De kommuner som ligger i mitten får en 
trea. Därefter följer tre kommuner som får en tvåa och den 
svagaste kommunen får följaktligen en etta.

Fyra axlar/perspektiv
Diagrammet innehåller fyra axlar som ska ge en samlad 
bedömning av fyra viktiga finansiella perspektiv. Varje 
perspektiv/axel är summan av de fyra nyckeltal som ligger 
närmast intill axeln. Samtliga fyra nyckeltal väger lika tungt 
i bedömningen. Exempelvis är Risk summan av nyckeltalen 
primärkommunal skatt, soliditet, finansiella nettotillgångar 
och kassalikviditet.

Poäng och genomsnitt
Den heldragna linjen visar de olika poäng som den analyse
rade kommunen har fått för varje enskilt nyckeltal resp. för 
de fyra sammanvägda axlarna. Den streckade ringen i 
mitten visar trean i den analyserade gruppen. Ligger kom
munen utanför den streckade ringen har den ett starkare 
värde än genomsnittet i gruppen och omvänt. Den heldrag
na linjen redovisar den finansiella profilen för den analyse
rade kommunen.

Den finansiella profil i form av ett så kallat spindeldiagram som används i denna 
rapport för att beskriva  kommunens finansiella ställning, innehåller åtta olika 
nyckeltal och fyra viktiga finansiella perspektiv. Nedan görs en beskrivning av de 
olika delarna i profilen. De beskrivna delarna är markerade med rött. Profilen i 
 exemplet är fingerad.

Risk

Lång sikt,
kapacitet

Kort sikt,
beredskap

Kontroll

Soliditet

Skattesats

Kassa-
likviditet

Budget-
följsamhet

Finansiella
nettotillgångar

Resultat
före extra-
ord. poster

Genomsnittligt
resultat – 3 år

5

4

3

2

1

Skatte�n. av
investeringar
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Förklaringar av de fyra perspektiven och de 
 finansiella nyckeltalen

De fyra perspektiven 
Den finansiella profilen som redovisas i denna rapport 
innehåller fyra perspektiv som är viktiga ur ett övergripande 
finansiellt perspektiv. Dessa fyra är: Kontrollen över finan
siella utvecklingen, långsiktig handlingsberedskap, riskför
hållande och kortsiktig handlingsberedskap. Varje aspekt 
mäts via de fyra närmaste liggande nyckeltal i profilen. Detta 
innebär att varje nyckeltal i den finansiella profilen ingår i 
två perspektiv. 

Långsiktig handlingsberedskap – Det första perspektivet 
handlar om att redovisa vilken finansiell motståndskraft 
kommunen har på lång sikt i förhållande till övriga kommu
ner i grupperna. Alla perspektiv i profilen är relaterade till 
hur kommunen befinner sig i förhållande övriga kommuner 
i grupperna. I perspektivet ingår nyckeltalen skattesats, 
soliditet, skattefinansieringsgraden av investeringarna och 
”genomsnittligt resultat under de tre senaste åren”. 

Kortsiktig handlingsberedskap – Det andra perspektivet redo
visar vilken finansiell motståndskraft kommunen har på 
kort sikt. Det närmaste 1–2 åren fokuseras. I perspektivet 
ingår nyckeltalen finansiella nettotillgångar, kassalikviditet, 
budgetföljsamhet och resultat före extraordinära poster. 

Riskförhållande – Med tredje perspektivet risk avses hur 
kommunen är exponerad finansiellt. En god ekonomisk 
hushållning innefattar att kommunen i kort och medellångt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta 
finansiella problem. I perspektivet ingår nyckeltalen skatte
sats, soliditet, finansiella nettotillgångar och kassalikviditet. 

Kontroll över det finansiella utvecklingen – med det fjärde 
perspektivet kontroll avses avslutningsvis hur kommunen 
klarar av att kontrollera sitt finansiella resultat. I perspekti
vet ingår nyckeltalen budgetföljsamhet, resultat före extraor
dinära poster, skattefinansieringsgraden av investeringarna 
och ”genomsnittligt resultat under de tre senaste åren”. 

Finansiella nyckeltal 
Här följer beskrivningar av de i texten och profilerna före
kommande finansiella nyckeltalen. 

Borgensåtagande – redovisar de borgensåtaganden som 
kommunen redovisar inom linjen. Borgensåtagandena 
divideras med verksamhetens bruttokostnader för att jämfö
relser skall kunna ske mellan de analyserade kommunerna. 
Borgensåtagandena ingår inte i den finansiella profilen. 

Budgetföljsamhet – nämndernas budgetavvikelse exklusive 
kommuncentrala finansiella poster som divideras med 
verksamhetens bruttokostnader. För att erhålla högsta betyg 
i profilen, skall budgetavvikelsen vara så liten som möjligt. 
Positiv budgetavvikelse medför dock minst en 3:a. 

Finansiella nettotillgångar – omfattar alla finansiella tillgång
ar och skulder i balansräkningen som kommunen beräknas 
omsätta på tio års sikt (omsättningstillgångar + långfristiga 
fordringar + långfristiga placeringar – kortfristiga och 
långfristiga skulder). Måttet divideras med verksamhetens 
bruttokostnader för att jämförelser skall kunna ske mellan 
de analyserade kommunerna. Måttet speglar en tidsrymd 
som ligger någonstans mellan likviditetsmåtten och solidite
ten. Man skulle kunna uttrycka det som ”medellång betal
ningsberedskap”. 

Kassalikviditet – ett mått på hur god kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap är. Måttet räknas fram genom att likvida 
medel och kortfristiga fordringar divideras med kortfristiga 
skulder. Nyckeltalet innefattar inte lager och förråd.

Nettokostnadsandelen – visar hur stor andel av skatteintäk
terna och de generella statsbidragen som har gått åt till att 
finansiera verksamhetens nettokostnader inklusive avskriv
ningar och finansnetto. 100% innebär att skatteintäkter och 
generella statsbidrag precis täcker den löpande driften. 

Investeringsvolym – Årets investeringar har ställts i förhål
lande till verksamhetens nettokostnader för att det skall gå 
att jämföra kommunerna emellan. 

Resultat före extraordinära poster – summan av kommunens 
samtliga intäkter och kostnader under året exklusive extra
ordinära poster (poster av engångskaraktär som uppgår till 
väsentligt belopp och inte har med den ordinarie verksam
heten att göra). Resultatet har dividerats med verksamhetens 
bruttokostnader för att jämförelser skall kunna göras mellan 
de analyserade kommunerna. 

Genomsnittligt resultat före extraordinära poster under de tre 
senaste åren – beskriver kommunens genomsnittliga resul
tat under de tre senaste åren. Resultatet har dividerats med 
verksamhetens bruttokostnader för att jämförelser mellan 
de analyserade kommunerna ska kunna göras. 

Skattefinansieringsgrad av investeringarna – beskriver hur 
stor andel av årets investeringar som kommunen kan finan
siera med egna medel i form av återstående skatteintäkter. 
Egna medel räknas fram genom att resultatet före extraordi
nära poster tillförs årets avskrivningar. Kallas ibland självfi
nansieringsgrad. 

Soliditet – eget kapital i förhållande till totala tillgångar. 
Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka 
utvecklas. Ju högre soliditet desto större finansiellt hand
lingsutrymme.
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Finansiella profiler för Värnamo kommun

Vad är den finansiella profilen?
Utgångspunkten för analysen, som presenteras på de föl
jande sidorna, är de finansiella profiler i form av polärdia
gram som redovisas nedan på denna sida. De innehåller åtta 
finansiella nyckeltal och fyra perspektiv som är viktiga när 
en kommuns ekonomi analyseras. De åtta nyckeltalen är 
skattesats, soliditet, finansiella nettotillgångar, kassalikvidi
tet, budgetföljsamhet, resultat före extraordinära poster, det 
genomsnittliga resultatet under de tre senaste åren och 
skattefinansieringsgrad av investeringarna. De fyra perspek
tiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig hand
lingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den 
finansiella utvecklingen. En mer djuplodad förklaring av 
”nyckeltal” och ”perspektiv” finns under avsnittet i denna 
rapport som förklarar den finansiella profilen. 

Genom att ta fram finansiella profiler för Värnamo kommun 
för 2017–2019 kan man på ett översiktligt sätt fastställa 
vilken finansiell utveckling och ställning kommunen hade i 
förhållande till övriga kommuner i länet under de tre gran
skade åren. Den finansiella profilen är relativ, vilket innebär 
att om kommunen redovisar en 5:a i profilen har man visser
ligen det starkaste värdet för nyckeltalet i den granskade 
länet, men värdet kan behöva förbättras för att nå till exem
pel god ekonomisk hushållning. Generellt gäller dock att om 
kommunen får en 4:a eller en 5:a för ett nyckeltal, är styrkan 
på nyckeltalet oftast tillfredsställande. Vill du veta mer om 
den finansiella profilen, finns ett särskilt avsnitt i denna 
rapport som förklarar profilens konstruktion och uppbygg
nad.

Inledningsvis i denna analys analyseras hur de åtta nyckeltal 
som ingår i den finansiella profilen har utvecklats över tid 
både för Värnamo och snittet i länet. Därefter följer en 
kortfattad analys av hur de fyra perspektiven i profilen har 
förändrats för kommunen mellan 2017 och 2019. Till sist ges 

en avslutande kommentar till Värnamos finansiella ställning 
och utveckling under de tre senaste åren.

Finansiella nyckeltal under 2017–2019

Resultat före extraordinära poster
Kommuner ska sedan år 1992 bedriva sin verksamhet enligt 
god ekonomisk hushållning. En grundläggande förutsätt
ning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk 
hushållning ur ett finansiellt perspektiv är att balansen 
mellan kommunens löpande intäkter och kostnader är god. 

Ett mått på balansen mellan de löpande intäkterna och 
kostnaderna är resultat före extraordinära poster. Benämns 
också som resultat efter finansiella poster. Detta resultat 
innehåller alla kommunens löpande kostnader och intäkter 
och bör i förhållande till verksamhetens kostnader ligga 
mellan 2% och 3% över en längre tidsperiod. Med en sådan 
resultatnivå klarar en genomsnittlig kommun av att finan
siera större delen av sina investeringar med skatteintäkter, 
vilket i sin tur leder till att kommunen kan behålla sin 
finansiella handlingsberedskap på kort och lång sikt. För 
expansiva kommuner med stor investeringsvolym bör 
resultatet i de flesta fall ligga på mellan 3% och 5% om 
kommunens finansiella handlingsutrymme ska behållas. För 
kommuner med befolkningsminskning kan det däremot 
räcka med 1–2% i resultat. 

Värnamo redovisade mellan 2017 till 2019 ett resultat före 
extraordinära poster i förhållande till verksamhetens kost
nader som försvagades med 2,9 procentenheter från 3,2% till 
0,3%. Motsvarande genomsnittliga förändring för kommu
nerna i länet var också en försvagning, med 0,7 procentenhe
ter från 1,3% till 0,6%.  Slutsatsen var att Värnamo redovi
sade en svagare resultatutveckling under perioden och något 
lägre resultat under 2019 jämfört med snittet i länet. Kom

Den här analysen redovisar var Värnamo kommun befinner sig och hur kommunen 
har utvecklats finansiellt mellan 2017 och 2019 i förhållande till övriga 
kommuner i Jönköpings län. Detta görs i form av en speciellt framtagen finansiell 
profil, vars uppgift är att spegla starka och svaga sidor hos den granskade 
kommunen i förhållande till kommunerna i länet. 

Värnamo 2017 Värnamo 2018 Värnamo 2019
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munens resultatnivå under 2019 bedöms inte uppfylla 
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning för en 
kommun. 

En viktig förklaring till det försvagade resultatet under 
perioden var en vikande ökningstakt av skatteintäkter och 
minskade exploaterings och försäljningsintäkter. Verksam
hetens kostnader fortsatte också att öka på grund av föränd
ringar i demografin. I takt med minskade intäkter och ökade 
kostnader har kommunernas ekonomi försvagats under 
perioden.

Värnamo redovisade under 2019 det 8:e starkaste resultatet i 
länet. Detta innebar poängmässigt en 3:a i den finansiella 
profilen, vilket var samma som under 2018. Under 2017 fick 
kommunen en 4:a.

Om de tre senaste årens resultat vägs ihop, redovisade 
Värnamo ett resultat före extraordinära poster i förhållande 
till verksamhetens kostnader på 1,4% i genomsnitt per år. 
Detta var något högre än det 0,8% per år som snittet i länet 
uppgick till under samma period. Ett genomsnittligt resultat 
för perioden på 1,4% för Värnamo gav en 3:a i profilen under 
2019, vilket var en försvagning jämfört 2017 och 2018, då 
kommunen fick 4:or. Värnamos genomsnittliga resultatnivå 
de tre senaste åren bedöms ligga på nedre gränsen för att 
uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushåll
ning för en kommun. 

Investeringar 
Investeringsvolymen ingår inte som nyckeltal i den finan
siella profilen, men den är viktig att lyfta fram i analysen. 
Detta eftersom investeringarna till viss del förklarar utveck
lingen för flera balansräkningsorienterade nyckeltal, som 
exempelvis kassalikviditet, soliditet och finansiella nettotill
gångar. 

För att investeringsvolymen ska bli jämförbar mellan kom
munerna i länen har investeringarna relaterats till verksam
hetens nettokostnader. En genomsnittlig svensk kommun 
ligger under en längre period, 5–10 år, runt 8–10% när det 
gäller detta nyckeltal. Variationerna mellan enskilda år är 
dock oftast stora, speciellt i mindre kommuner, där större 
investeringar kraftigt påverkar de enskilda åren. Nyckeltalet 
kan också påverkas om en kommun har mycket av sin 
investeringstyngda verksamhet i bolagsform.

Relateras Värnamos investeringar till verksamhetens netto
kostnader, framgår det att kommunen under de tre åren från 
2017 till 2019 hade en total investeringsvolym som var klart 
högre jämfört med snittet i länet. Kommunen investerade 
under 2017 för 11% av verksamhetens nettokostnader. 
Denna siffra ökade till 13% under 2018, för att öka till 16% 
under 2019. Det gav ett genomsnittligt värde på 13% per år 
under perioden.

Genomsnittsvärdet för länet uppgick till 9% för 2017. Under 
2018 ökade det till 10%, för att 2019 öka till 12%. Detta gav 
ett genomsnittligt värde för länet på drygt 10% per år under 
perioden. 

En genomsnittlig investeringsvolym på drygt 10% per år 
mellan 2017 och 2019 för kommunerna i Jönköpings län 
överensstämmer väl med andra kommungrupper där finan

siella profiler också har tagits fram. Det flesta grupper eller 
län ligger runt 10% per år, förutom förortskommuner och 
storstäder som i allmänhet ligger på en högre investerings
volym.

Investeringsvolymen har ökat under de senaste åren i svens
ka kommuner och en förklaring till detta är att de större 
investeringar som gjordes under 1960 och 1970talen i 
infrastruktur och lokaler nu måste refinansieras. I många 
kommuner ökar också befolkningen, vilket kräver nya 
investeringar i skolor med mera.

Skattefinansieringsgrad av investeringarna
När kommunens löpande driftverksamhet har finansierats, 
bör en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för 
att kunna finansiera årets investeringar. Detta mäts genom 
nyckeltalet ”skattefinansieringsgraden av investeringarna”. 
Redovisades ett värde för nyckeltalet på 100% eller mer, 
innebar det att kommunen kunde skattefinansiera samtliga 
investeringar som genomfördes under året. Detta stärker då 
kommunens finansiella handlingsutrymme. Allt över 100% 
kan användas till att amortera av kommunens skulder och/
eller stärka kommunens likviditet. 

Ett värde under 100% innebär att kommunen antingen 
måste använda sin likviditet och/eller via skulder finansiera 
sina investeringar. Detta försvagar kommunens finansiella 
handlingsutrymme och innebär att framtida generationers 
konsumtionsutrymme påverkas. Det är dock viktigt att 
nyckeltalet studeras över en längre tidsperiod för få en 
sammanhållen bild av utvecklingen. Enskilda år kan påver
kas av stora enskilda investeringar, speciellt i mindre kom
muner.

Skattefinansieringsgraden av investeringarna behöver inte 
alltid ligga över 100%, utan en lämplig nivå beror lite på 
vilket finansiellt handlingsutrymme kommunen har. Det 
finns ett antal kommuner med god finansiell kapacitet och 
de kan periodvis öka sin skuldsättning. För de flesta svenska 
kommuner krävs dock en god skattefinansieringsgrad av 
investeringarna, närmare 100%, så att inte skulderna ökar 
mer inför framtiden och därigenom minskar framtida 
skattebetalares konsumtionsutrymme.

För länets kommuner uppgick den genomsnittliga skattefi
nansieringsgraden av årets investeringar till 67%, 52% samt 
58% under de tre åren mellan 2017 och 2019. Detta gav en 
genomsnittlig länsskattefinansieringsgrad på 59% under de 
tre senaste åren. Under de nästan 20 år som analyser har 
gjorts av Jönköpings län, har inte ett sådant lågt treårs snitt 
noterats. Detta beror främst på en hög investeringsvolym, 
men också på ett lågt resultat. 

Värnamos siffror uppgick under samma period mellan 2017 
till 2019 till 90%, 49% och 38%. Det innebar en genomsnitt
lig skattefinansieringsgrad på 59%. I jämförelse med länets 
snitt var Värnamos skattefinansieringsgrad genomsnittlig 
under perioden, trots en högre investeringsvolym. Detta 
förklaras av ett något starkare resultat under perioden än 
snittet i länet.

Poängen för skattefinansieringsgraden av investeringar har 
under perioden försvagats från en 4:a under 2017 till en 3:a 
under 2018 och 2019. 
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Finansiella nyckeltal

Nyckeltalen redovisas i procent om inget att anges 2017 2018 2019
Jönköpings 

län
Värnamo 
 kommun

Jönköpings 
län

Värnamo 
 kommun

Jönköpings 
län

Värnamo 
 kommun

Verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter 94,6 91,0 95,7 94,2 95,5 94,6
Avskrivningar/skatteintäkter 4,2 5,3 4,3 5,5 4,4 5,5
Finansnetto/skatteintäkter –0,3 –0,2 –0,5 –0,5 –0,6 –0,5

Verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter 98,5 96,1 99,5 99,2 99,3 99,6

Skattefinansieringsgrad av investeringar 67 90 52 49 58 38
Nettoinvesteringar/verksamhetens nettokostnader 9 11 10 13 12 16

Resultat före extraordinära poster/verksamhetens bruttokostnader 1,3 3,2 0,4 0,7 0,6 0,3
Årets resultat/verksamhetens bruttokostnader 1,3 3,2 0,4 0,7 0,6 0,3

Genomsnittligt resultat för extraordinära poster under de tre senaste 
åren/verksamhetens bruttokostnader 

1,8 3,1 1,6 2,8 0,8 1,4

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt 17 38 17 38 17 36

Finansiella nettotillgångar/verksamhetens bruttokostnader –15 –11 –19 –16 –23 –22

Kassalikviditet  87 112 77 83 64 77

Primärkommunal skattesats (kr) 21,83 21,52 21,90 21,52 21,99 21,52

Borgensåtagande/verksamhetens bruttokostnader 58 106 61 106 64 121

Budgetavvikelse för nämndernas resultat / verksamhetens bruttokostnader –0,4 0,0 –1,4 –1,1 –1,6 –1,1

Soliditet inklusive pensionsavsättningar och löneskatt inom linjen
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella 
handlingsutrymme. Den visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som har finansierats med skatteintäkter. Ju högre 
soliditet, desto mindre skuldsättning har kommunen. Detta 
ökar kommunens framtida finansiella handlingsutrymme. I 
denna rapport används ”soliditet inklusive samtliga pen
sionsförpliktelser och särskild löneskatt” för att få med de 
pensionsförpliktelser inklusive löneskatt som återfinns som 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Detta mått ger 
en mer korrekt bild av kommunens totala långsiktiga finan
siella handlingsutrymme.

Värnamo hade 2019 en soliditet som var starkare än snittet i 
länet. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser 
och särskild löneskatt låg på 36% för Värnamo, jämfört med 
snittet i länet som uppgick till 17%.

Mellan 2017 och 2019 uppvisade Värnamo inte samma 
utveckling än snittet bland kommunerna i länet. Kommu
nen redovisade en försvagad soliditet med 2 procentenheter 
från 38% till 36%, medan den genomsnittliga soliditeten i 
länet låg på 17% under hela perioden. 

Värnamo redovisade under 2019, trots försvagningen, den 
starkaste soliditeten i länet. Detta innebar en 5:a i den finan
siella profilen. Detta var samma som under 2017 och 2018. 

Kassalikviditet
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga 
handlingsberedskap. Det speglar relationen mellan kommu
nens omsättningstillgångar exklusive lager och kortfristiga 
skulder. Det är viktigt att kassalikviditeten analyseras 
tillsammans med soliditetens utveckling. En ökande kassa

likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad 
soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella 
handlingsutrymme har stärkts. 

Nyckeltalet innefattar inte exploateringstillgångar och 
förråd som har bokförts som omsättningstillgångar. 

Mellan 2017 och 2019 försvagades Värnamos kassalikviditet 
med 37 procentenheter från 112% till 77%. Den genomsnitt
liga kassalikviditeten i länet försvagades med 23 procenten
heter från 87% till 64% under samma period. Detta innebar 
att likviditeten under perioden i Värnamo utvecklades något 
svagare än snittet i länet, men låg på en högre nivå under 
2019.

Normalt eftersträvas ett riktvärde på 100% för kassalikvidi
teten. Det innebär att kortfristiga tillgångar är lika stora som 
kortfristiga skulder. I kommunernas kortfristiga skulder 
ingår dock en semesterlöneskuld som utgör cirka 30–40% av 
de kortfristiga skulderna. Den förändras normalt inte i 
någon större omfattning under året och utgör därför ingen 
större belastning på likviditeten. Detta innebär att en nivå på 
över 60% tryggar den kortsiktiga betalningsberedskapen för 
kommuner med ett normalt likviditetsflöde. Värnamos nivå 
på 77% innebär att kommunen klarar av att finansiera 
oväntade finansiella utgifter på kort sikt utan att behöva 
låna.

Värnamos likviditetsutveckling och nivå innebar att 
poängen för kommunen i den finansiella profilen under hela 
den granskade perioden låg på en 4:a.

Det är viktigt att kassalikviditet studeras ihop med soliditet, 
eftersom kassalikviditet kan förbättras via upplåning. Detta 
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stärker kommunens kassalikviditet, men försvagar samti
digt soliditeten. Ingen total förbättring har då skett. För 
Värnamo kan konstateras att både soliditeten och kassalik
viditeten försvagades under perioden.

Finansiella nettotillgångar
I måttet finansiella nettotillgångar ingår alla finansiella 
tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen 
beräknas omsätta på 10–20 års sikt, nämligen långfristiga 
fordringar och placeringar, omsättningstillgångar samt 
kort och långfristiga skulder. Nettot av dessa relateras sedan 
till verksamhetens bruttokostnader för att det skall bli 
jämförbart kommunerna emellan. Måttet är intressant, 
eftersom det speglar den finansiella handlingsberedskap 
som ligger någonstans mellan det kortsiktiga kassalikvidi
tetsmåttet och det långsiktiga soliditetsmåttet. Till skillnad 
från många andra balansräkningsinriktade mått elimineras 
vidareutlåning inom koncernen i nyckeltalet, eftersom såväl 
fordrings som skuldsidan inkluderas i måttet. 

En kommun med goda finansiella nettotillgångar karaktäri
seras ofta också av en god soliditet, men det finns också 
kommuner som har goda finansiella nettotillgångar även om 
soliditeten är mer genomsnittlig. Dessa utmärks då av att 
kommunen har en stor del av sina tillgångar i långfristiga 
fordringar och omsättningstillgångar. Kommuner som sålt 
delar av sina anläggningstillgångar inom koncernen ut
märks oftast av goda finansiella nettotillgångar. 

Kommuner med svaga finansiella nettotillgångar har oftast 
också en svag soliditet, men det finns ett antal kommuner 
som har genomsnittlig soliditet även om kommunen uppvi
sar svaga finansiella nettotillgångar. Då gäller att de har en 
stor andel av sina tillgångar i bundna anläggningstillgångar.

Värnamo försvagade under perioden sina finansiella netto
tillgångar i relation till verksamhetens bruttokostnader med 
11 procentenheter från –11% till –22%. Nivån på måttet 
innebär att kommunens skulder överstiger kommunens 
finansiella tillgångar. Det genomsnittliga värdet i länet 
försvagades under perioden med 8 procentenheter från 
–15% till –23%. Ställs detta mot Värnamos utveckling, 
innebar det att kommunen låg på en 3:a under hela perioden. 

Skattesats
Skattesats är ett nyckeltal som speglar kommunens långsik
tiga handlingsberedskap i förhållande till övriga kommuner 
i länet, eftersom en jämförelsevis låg skattesats innebär en 
potential att stärka intäktssidan genom ett ökat skatteuttag. 
Det är samtidigt viktigt att klargöra att det redovisade 
betraktelsesättet är tämligen pragmatiskt och därmed kan 
ha begränsad betydelse i praktiken. Storleken på skatteutta
get är ju till stor del en ideologisk fråga.

Värnamos skattesats låg under 2019 på 21,52 kr. Snittet 
bland Jönköpings läns kommuner uppgick till 21,99 kr. 
Värnamo hade 2019 den näst lägsta skatten i länet. Detta 
innebar att kommunen fick en 4:a i den finansiella profilen, 
vilket var samma som under 2018. Under 2017 låg kommu
nen på en 3:a.

Den genomsnittliga skattesatsen i länet ökade mellan 2017 
och 2019 med 16 öre från 21,83 kr till 21,99 kr på grund av 
skattehöjningar i Jönköping, Mullsjö, Tranås, Vaggeryd 

och Vetlanda. Gislaved sänkte sin skatt under samma 
period.

Skatten varierade under 2019 mellan 21,49 kr och 22,34 kr i 
de olika kommunerna. Lägst primärkommunal skatt hade 
med Vaggeryd 21,49 kr följt av Värnamo med 21,52 kr. Högst 
skatt hade Mullsjö med 22,34 kr och näst högst skatt hade 
Eksjö med 22,26 kr. 

Budgetföljsamhet
Budgetföljsamheten är ett mått på kommunens finansiella 
kontroll. Forskning visar att ju lägre budgetavvikelse kom
munen redovisar, desto större möjlighet har organisationen 
att kontrollera sin ekonomi.

När det gäller budgetföljsamhet, mäts den i driftsredovis
ningen mot ”nämndernas resultat exklusive centralt redovi
sade verksamhetsrelaterade finansiella poster. Avvikelsen 
ställs sedan i relation till verksamhetens kostnader för att det 
skall gå att jämföra kommunerna i länet. Budgetavvikelsen 
bör ligga så nära noll som möjligt. En avvikelse på plus eller 
minus 1% utgör normalt inga större problem, utan det är 
stora negativa budgetavvikelser på nämndnivå som bör 
undvikas.

För Värnamo uppgick ovanstående mått under 2019 till 
–1,1%, vilket var samma budgetavvikelse som under 2018, då 
avvikelsen också var –1,1%. För 2017 uppvisade kommunen 
en budgetavvikelse på 0,0%. 

Den genomsnittliga budgetavvikelsen i länet blev alltmer 
negativ under den studerade treårsperioden. Relateras 
budgetavvikelsen till verksamhetens bruttokostnader 
uppgick avvikelsen till –0,4% under 2017, för att falla till 
–1,4% under 2018. Under 2019 noterades en negativ budget
avvikelse på –1,6%. Under 2019 redovisade elva av tretton 
kommuner en negativ budgetavvikelse, vilket skall jämföras 
med sex kommuner under 2017. Detta betyder att budget
följsamheten försvagades bland länets kommuner i takt med 
ett sjunkande resultatet.

Poängen för budgetföljsamhet i den finansiella profilen har 
för Värnamo under perioden försvagats från 5:a till en 3:a.

Den finansiella profilens utveckling 2017–2019
Den finansiella profilen innehåller, förutom åtta nyckeltal, 
också fyra perspektiv som var för sig är viktiga när en kom
muns finansiella ställning och utveckling analyseras. De 
fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsik
tig handlingsberedskap, riskförhållande samt kontroll över 
den finansiella utvecklingen. Perspektivens poäng utgörs av 
de fyra nyckeltalen som är placerade närmast perspektivet i 
den finansiella profilen. Det innebär att varje nyckeltal i 
profilen ingår i två olika perspektiv. 

Värnamos finansiella profil visade att kommunen under 
2019 låg på eller över genomsnittet för samtliga fyra perspek
tiv. De är kontroll över det finansiella resultatet, riskförhål
lande samt lång och kortsiktig handlingsberedskap. 

Kommunens poäng för riskförhållande förbättrades något 
under perioden. För det tre övriga perspektiven, kontroll 
över det finansiella resultatet, kortsiktig och långsiktig 
handlingsberedskap, försvagades poängen.
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Förklaringen till ovanstående förändringar var att poängen 
försvagades för budgetföljsamhet, resultat före extraordi
nära poster, det genomsnittliga resultatet under de tre 
senaste åren och skattefinansieringsgrad av investeringarna 
under perioden. Mot detta skall ställas poängen att poängen 
för nyckeltalet, skattesats, förbättrades under perioden. 

Övriga tre nyckeltal i profilen, soliditet, finansiella nettotill
gångar och kassalikviditet, förblev poängmässigt oföränd
rade under perioden. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Värnamos finan
siella utveckling under den studerade treårsperioden resul
terade i en försvagad finansiell profil. Detta innebär att 
utifrån profilen, jämfört med snittet i länet, hade Värnamo 
vid utgången av 2019 ett svagare utgångsläge än under 2017. 

Avslutande kommentar
Värnamo har ett tillfredställande finansiellt läge, trots en 
vikande resultatnivå och minskad skattefinansieringsgrad 
av investeringarna. Detta har dock lett till ett försvagat 
finansiellt handlingsutrymme. Därför är det viktigt att 
denna trend bryts och att resultatnivån de närmaste åren 
förbättras till runt 2% i förhållande till verksamhetens 
kostnader för att möta förväntade framtida utmaningar. 

Det är av största vikt att Värnamo, om det är möjligt, inte 
fortsätter att försvaga sitt finansiella utrymme, eftersom de 
närmaste åren förväntas bli tuffa på grund av att kommu
nerna står inför utmaningar som fortsatt ökade investering
ar och ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar. 
Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster 
kommer att öka betydligt snabbare än tidigare. Vi vet också 
att Coronakrisen kommer påverka framtiden i form av 
minskade skatteintäkter och ökade kostnader för t ex för
sörjningsstöd. Med största säkerhet kommer inte skatteun
derlagets tillväxt att räcka för att möta uppräknade faktorer. 
En viktig del för att minimera skattehöjningar och/eller 
minimera besparingar är att effektivisera verksamheten 
genom att göra goda analyser som visar på olika effektive
ringsmöjligheter. Detta får vi alla hjälpas åt med och denna 
rapport är ett litet bidrag till detta.
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Finansiella profiler för Värnamo kommun…

…i förhållande till Jönköpings län

…i förhållande till riket

2017

2017

2018

2018

2019

2019
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Finansiella profiler 2017–2019

Gislaved 2017 Gislaved 2018 Gislaved 2019

Gnosjö 2017 Gnosjö 2018 Gnosjö 2019

Eksjö 2017 Eksjö 2018 Eksjö 2019

Aneby 2017 Aneby 2018 Aneby 2019
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Nässjö 2017 Nässjö 2018 Nässjö 2019

Jönköping 2017 Jönköping 2018 Jönköping 2019

Mullsjö 2017 Mullsjö 2018 Mullsjö 2019

Habo 2017 Habo 2018 Habo 2019 98
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Sävsjö 2017 Sävsjö 2018 Sävsjö 2019

Vaggeryd 2017 Vaggeryd 2018 Vaggeryd 2019

Vetlanda 2017 Vetlanda 2018 Vetlanda 2019

Tranås 2017 Tranås 2018 Tranås 2019
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Värnamo 2017 Värnamo 2018 Värnamo 2019 100
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Finansiella nyckeltal 2019

Skattesats (kr)
Aneby 22,09
Eksjö 22,26
Gislaved 21,99
Gnosjö 22,24
Habo 22,17
Jönköping 21,64
Mullsjö 22,34
Nässjö 22,19
Sävsjö 21,92
Tranås 22,01
Vaggeryd 21,49
Vetlanda 22,01
Värnamo 21,52
Medel 21,99

Budgetavvikelse verksamhetens nettokostnader i relation till 
verksamhetens bruttokostnader (%)
Aneby –2,6
Eksjö –0,5
Gislaved –0,5
Gnosjö –2,3
Habo 0,2
Jönköping 0,3
Mullsjö –5,9
Nässjö –2,0
Sävsjö –0,7
Tranås –4,6
Vaggeryd –0,2
Vetlanda –1,4
Värnamo –1,1
Medel –1,6

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%)
Aneby 4
Eksjö 0
Gislaved 35
Gnosjö 24
Habo 21
Jönköping 24
Mullsjö –16
Nässjö 0
Sävsjö 28
Tranås 28
Vaggeryd 28
Vetlanda 12
Värnamo 36
Medel 17

Resultat före extraordinära poster/verksamhetens kostnader (%)
Aneby –0,3
Eksjö 1,7
Gislaved 0,6
Gnosjö –2,7
Habo 3,4
Jönköping 2,9
Mullsjö –1,2
Nässjö 0,1
Sävsjö 1,9
Tranås –2,2
Vaggeryd 1,7
Vetlanda 1,5
Värnamo 0,3
Medel 0,6

Finansiella nettotillgångar (%)
Aneby –29
Eksjö 2
Gislaved –18
Gnosjö –25
Habo –39
Jönköping –28
Mullsjö –65
Nässjö –29
Sävsjö 4
Tranås 2
Vaggeryd –37
Vetlanda –20
Värnamo –22
Medel –23

Resultat före extraordinära poster under de tre senaste åren/ 
verksamhetens kostnader tre senaste åren (%)
Aneby 0,3
Eksjö –0,3
Gislaved 0,9
Gnosjö –0,1
Habo 3,3
Jönköping 2,9
Mullsjö –2,1
Nässjö –0,8
Sävsjö 3,4
Tranås –0,9
Vaggeryd 1,8
Vetlanda 0,4
Värnamo 1,4
Medel 0,8

Samtliga nyckeltal förklaras på sidan 14.

Kommunerna sorterade i bokstavsordning.
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Borgensåtagande/verksamhetens bruttokostnader (%)
Aneby 58
Eksjö 79
Gislaved 24
Gnosjö 39
Habo 54
Jönköping 63
Mullsjö 59
Nässjö 49
Sävsjö 104
Tranås 75
Vaggeryd 47
Vetlanda 57
Värnamo 121
Medel 64

Investeringar/verksamhetens nettokostnader (%)
Aneby 14
Eksjö 3
Gislaved 10
Gnosjö 9
Habo 10
Jönköping 15
Mullsjö 5
Nässjö 9
Sävsjö 6
Tranås 7
Vaggeryd 38
Vetlanda 11
Värnamo 16
Medel 12

Samtliga nyckeltal förklaras på sidan 14.

Kassalikviditet (%)
Aneby 44
Eksjö 73
Gislaved 25
Gnosjö 68
Habo 88
Jönköping 52
Mullsjö 49
Nässjö 52
Sävsjö 113
Tranås 126
Vaggeryd 22
Vetlanda 44
Värnamo 77
Medel 64

Skattefinansieringsgrad av investeringarna (%)
Aneby 24
Eksjö 184
Gislaved 57
Gnosjö 24
Habo 99
Jönköping 64
Mullsjö 55
Nässjö 38
Sävsjö 95
Tranås 11
Vaggeryd 21
Vetlanda 48
Värnamo 38
Medel 58
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 Kommunen  Koncernen

Koncernanalys av Värnamo kommunkoncern

2017 2018 2019

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Värnamo koncernens finansiella förutsättningar utifrån den finansiella profilen

1. Soliditet
Värnamos koncern har en högre soliditet jämfört med 
snittet i gruppen. Koncernen redovisade 2018 och 2019 ett 
värde på 26%. Detta var 9 procentenheter högre än snittet i 
gruppen som uppgick till 17%. Detta gav 2019 en 4:a för 
koncernen i den finansiella profilen. I kommunprofilen låg 
Värnamo på en 5:a.

2. Kassalikviditet
Värnamos koncern har en genomsnittlig kassalikviditet 
jämfört med snittet i gruppen. Koncernen redovisade 2018 
ett värde på 80%, vilket försvagades till 70% under 2019. 
Detta var 1 procentenhet lägre än snittet i gruppen som 
uppgick till 71%. Detta gav en 3:a för koncernen i den finan
siella profilen. För kommunen låg Värnamo på en 4:a.

Denna analys syftar till att kortfattat beskriva de finansiella förutsättningarna 
som finns för Värnamo kommunkoncern i förhållande till övriga kommun koncerner 
i  Jönköpings län. Detta görs genom att fyra viktiga nyckeltal jämförs för  kommun 
och koncern för Värnamo mot övriga kommuner. Dessa redovisas i tabellform och 
poängsätts i den finansiella profilen enligt den modell som tidigare har  använts i 
rapporten. 

Finansiella nyckeltal för kommun och koncern

Nyckeltal (procent) Nivå på måttet 
i Värnamo 

2018

Snittet i 
länet 
2018

Nivå på måttet 
i Värnamo 

2019

Snittet i 
länet 
2019

Differens mot 
länets snitt

Långsiktig kapacitet/Risk
Soliditet* för kommun 36 17 36 17 19
Soliditet* för koncern 26 17 26 17 9

     

Kortsiktig beredskap/Risk      
Kassalikviditet för kommun 83 77 77 64 13
Kassalikviditet för koncern 80 82 70 71 –1

     

Kortsiktig beredskap/Kontroll      
Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader för kommun 0,7 0,4 0,3 0,6 –0,3
Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader för koncern 2,8 2 2,1 1,5 0,6

     

Långsiktig kapacitet/Kontroll      
Skattefinansieringsgrad av investeringar i kommun 49 52 38 58 –20
Intäktsfinansieringsgrad av investeringar i koncern 45 57 56 49 7

 

* Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser

För definitioner se nästa sida.
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3. Resultat före extraordinära poster
Värnamos koncern redovisade under 2019 ett högre resultat 
i förhållande till snittet i gruppen. Koncernen redovisade 
2018 ett värde på 2,8%, vilket försvagades till 2,1% under 
2019. Detta var 0,6 procentenheter högre snittet i gruppen 
som uppgick till 1,5%. Detta gav en 3:a för koncernen i den 
finansiella profilen. I kommunprofilen låg Värnamo på en 
3:a.

4. Egenfinansieringsgraden av investeringar
Värnamos koncern redovisade under 2019 en högre intäkts
finansieringsgrad av investeringarna jämfört med snittet i 
gruppen. Koncernen redovisade 2018 ett värde på 45%, 
vilket förbättrades till 56% under 2019. Detta var 7 procent
enheter högre än snittet i gruppen som uppgick till 49%. 
Detta gav en 3:a för koncernen i den finansiella profilen. I 
kommunprofilen låg Värnamo på en 3:a.

Finansiellt resultat och ställning för koncernerna i länet Jönköping 2019

I nedanstående tabell har koncernerna i Jönköpings län placerats in utifrån två dimensioner, resultat i form av resultatet under 
2019 och finansiell ställning i form av soliditet under 2018. Varje dimension har sedan delats upp i tre olika under delar; 
”stark”, ”varken stark eller svag” samt ”svag”. Det innebär att det finns nio olika scenarier/rutor som en koncern kan placeras 
in i. Ju starkare ekonomi, ju längre upp till vänster hamnar koncernen.  Koncernerna i respektive ruta har dock inte ordnats i 
finansiell ordning, utan ligger i bokstavsordning. 

Definition av nyckeltal som används i koncernanalysen på föregående sida

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totala tillgångar. I måttet 
inkluderas samtliga pensionsförpliktelser inom linjen.

Kassalikviditet
Måttet räknas fram genom att kortfristiga fordringar, 
kortfristiga placeringar samt kassa och bank divideras 
med kortfristiga skulder. Nyckeltalet innefattar inte lager 
och förråd. 

Resultat före extraordinära poster
Summan av koncernens samtliga intäkter och kostnader 

under året exklusive extraordinära poster. Resultatet har 
dividerats med verksamhetens bruttokostnader för att 
jämförelser skall kunna göras mellan de analyserade 
kommunerna.

Egenfinansieringsgraden av investeringar
Beskriver hur stor andel av årets investeringar som kon-
cernen kan finansiera med egna medel i form av återstå-
ende intäkter. Egna medel räknas fram genom att årets 
resultat justeras för likvidpåverkande poster. Används för 
koncernen.

Sammanfattningsvis kan konstateras, att Värnamo kommunkoncerns finansiella utveckling mellan 2018 och 2019, resulte
rade i en oförändrad finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, jämfört med snittet i gruppen, hade Värnamo vid 
utgången av 2019 samma utgångsläge som under 2018.

Stark finansiell ställning
(En soliditet som är starkare än 25% 
under 2019 *)

Varken stark eller svag  
finansiell ställning
(En soliditet som ligger mellan 
0–25% under 2019 *)

Svag finansiell ställning
(En soliditet som är svagare än 0% 
under 2019 *)

Starkt resultat
(Resultatet var högre än 2 %  
av verksamhetens bruttokostnader  
under 2019)

Vaggeryd
Värnamo

Eksjö
Habo
Jönköping
Sävsjö
Vetlanda

Varken starkt eller svagt  
resultat
(Resultatet låg mellan 1%–1,99 % av 
verksamhetens bruttokostnader  
under 2019)

Gislaved

Svagt resultat
(Resultatet var svagare än 1%  
av verksamhetens bruttokostnader  
under 2019)

Aneby
Gnosjö
Nässjö
Tranås

Mullsjö
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Jönköpings län koncernprofiler och nyckeltal 2019

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Gnosjö

Mullsjö

Tranås

Habo

Nässjö

Vaggeryd

Jönköping

Sävsjö

Vetlanda

Aneby Eksjö Gislaved
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Intäktsfinansieringsgrad
av investeringar 

Soliditet inklusive
samtliga pensioner

Resultat före
extraordinära poster

Kassa-
likviditet

Värnamo

Soliditet 2019
Gislaved 38
Värnamo 26
Vaggeryd 24
Gnosjö 22
Habo 19
Jönköping 18
Tranås 18
Sävsjö 17
Vetlanda 15
Eksjö 13
Nässjö 13
Aneby 6
Mullsjö –9
Medel 17

Resultat före extraordinära poster i förhållande till 
 verksamhetens kostnader 2019
Habo 4,7
Jönköping 3,8
Vetlanda 3,5
Sävsjö 2,8
Vaggeryd 2,8
Eksjö 2,2
Värnamo 2,1
Gislaved 1,4
Nässjö 0,8
Aneby 0,1
Mullsjö –1,2
Tranås –1,3
Gnosjö –1,8
Medel 1,5

Kassalikviditet 2019
Sävsjö 107
Tranås 98
Eksjö 92
Habo 91
Nässjö 77
Gnosjö 76
Värnamo 70
Vaggeryd 68
Aneby 59
Mullsjö 54
Jönköping 51
Gislaved 44
Vetlanda 37
Medel 71

Intäktfinansieringsgrad av investeringarna 2019
Sävsjö 81
Habo 68
Vetlanda 65
Eksjö 62
Jönköping 62
Gislaved 60
Mullsjö 59
Värnamo 56
Nässjö 45
Aneby 38
Tranås 33
Vaggeryd 13
Gnosjö –11
Medel 49
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Kommunforskning i Västsverige 
är en organisation som bedriver forskning inom 
området ekonomi och organisation i kommuner och 
landsting. Organisationen och verksamheten är 
uppbyggd kring ett samarbetsavtal mellan kommuner 
och landsting samt universitet och högskolor i Väst-
sverige. Syftet med samarbetsavtalet är att initiera 
forskning inom det nämnda området och därigenom 
bidra till att skapa en stark forskningsmiljö. KFi:s 
verksamhet idag kan delas in i områdena redovis-
ning, organisering och styrning.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-12   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr:KS.KS.2019.100
  

  

 1 (1) 

Medlemskap i Refarm Linné 

Ärendebeskrivning 

Värnamo kommun är medlem i föreningen Refarm Linné, 
tidigare föreningen Miljö Linné.  

Fokus har varit på hållbar mat, stadsodling och delaktighet samt 
utveckling av landbaserad fiskodling.  

Nyttan av medlemskapet har visat sig vara marginell för 
Värnamo kommun.  

Föreningen har på grund av bortfall av medlemmar hamnat i ett 
ekonomiskt läge där man tvingats säga upp administrativ 
personal. Föreningens styrelse har fattat ett beslut om att 
överlåta all verksamhet till stiftelsen Food for Life Foundation 
för att inte förlora de projekt och arbeten som tagits fram inom 
ramen för Refarm Linné. Vid stämma vecka 32 beslutades dock 
att, trots det ekonomiska läget, fortsätta driva Refarm Linné som 
tidigare med den skillnaden att man tar bort sin administrativa 
organisation och låter projektledare sköta driften.  Med tanke på 
detta är bedömningen att ett vidare engagemang från Värnamo 
kommun inte kommer att ge särskilt mycket varför det föreslås 
att gå ur föreningen. 

 

 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 
besluta 

Att gå ur föreningen Refarm Linné. 

 

Mikael Karlsson Ulf Svensson 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kulturnämnden 2020-06-03  

Justerare 

§ 43 Dnr: KN.2020.13 
 
Åminne Bruk Årsredovisning 2019 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen för 
Stiftelsen Åminne Bruk 2019 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen 
Åminne Bruk för verksamhetsåret 2019. 
 
 
Jäv 
Ordförande Eva Törn anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått Stiftelsen Åminne Bruks årsredovisning för 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonom kultur 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-27   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2020.13
  

  

 1 (1) 

 

Årsredovisning 2019 Stiftelsen Åminne Bruk  
 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har fått Stiftelsen Åminne Bruks årsredovisning 
för 2019. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 
att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen 
för Stiftelsen Åminne Bruk 2019 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för 
Stiftelsen Åminne Bruk för verksamhetsåret 2019. 
 
 
 
 
Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-10   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.865
  

  

 1 (1) 

 

Stiftelsen Åminne bruk - årsredovisning 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Åminne Bruk, org nr 802425-1632, har avlämnat årsredovisning 
innehållande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt 
revisionsberättelse för 2019. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
-87 889 kronor. Stiftelsens eget kapital, inklusive stiftelsekapital på 400 200 
kronor, uppgår 2019-12-31 till 642 893 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av finansiell ställning och 
finansiellt resultat samt att styrelseledamöterna inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 

att fritt eget kapital på 242 693 kronor balanseras i ny räkning, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

 

Kjell Fransson  
Biträdande kommundirektör  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-08-17   

Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Dnr: KS.2020.462
  

  

 1 (1) 

 

Smålands Konstarkiv, årsredovisning 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Smålands Konstarkiv, org nr 828000-3198, har avlämnat 
förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 
2019. 
 
Årets resultat, efter intäkter, kostnader och finansiella poster, uppgår till  
+282 518 kronor. Stiftelsens eget kapital uppgår 2019-12-31 till 920 324 kronor. 
 
Revisorerna har i sin granskning uttalat att årsredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av finansiell ställning och 
finansiellt resultat samt att styrelseledamöterna inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 
 

 

Beslutsförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning för 2019, 

att ansamlat eget kapital på 920 324 kronor föres i ny räkning, samt 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 

 

Kjell Fransson  
Biträdande kommundirektör och ekonomichef 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kulturnämnden 2020-06-03  

Justerare 

§ 44 Dnr: KN.2020.14 
 
Smålands Konstarkiv Årsredovisning 2019 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
att dela revisionens uppfattning och godkänna årsredovisningen för 
Stiftelsen Smålands Konstarkiv samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för Stiftelsen 
Smålands Konstarkiv för verksamhetsåret 2019. 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått Stiftelsen Smålands Konstarkivs årsredovisning 
för 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonom kultur 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-05-27   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2020.14
  

  

 1 (1) 

 

Stiftelsen Smålands Konstarkiv Årsredovisning 
2019 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har fått Stiftelsen Smålands konstarkivs årsredovisning för 
2019. 
 
 
Beslutsförslag 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att dela revisionens uppfattning och godkänna Stiftelsen Smålands konstarkivs 
årsredovisningen för 2019 samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka ansvarsfrihet för  
Stiftelsen Smålands Konstarkiv för verksamhetsåret 2019. 
 
 
 
 
Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef
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