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1. Nämndens uppdrag enligt 
reglemente 
 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar att 

leda, styra och följa upp kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med ledningen av den kommunala 

verksamheten och arbetar med strategiska frågor, stöd och övergripande samordning av 

förvaltningarnas verksamhet. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder, kommunala bolag 

och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska övervaka den ekonomiska förvaltningen, att 

verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, att lagar och 

förordningar följs samt att medlen används på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen ska vidare 

tillse att en tillfredsställande mark- och planberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 

samhällsbyggandet därmed går i takt med kommunens mål, efterfrågan och vision. 

 

1.1 Organisationsbeskrivning 

 

 
*Kommunkansli består av kansli, kommunikatörer, överförmyndarkansli och säkerhet 

** Utvecklingsavdelningen består av utvecklingsavdelningen och destinationsenhet 

***Campus Värnamo upprättar egen verksamhetsplan 

 
1.2 Uppdragets omfattning 
Kommunens kansli har verksamhetsansvar för diariet, registrering av inkomna handlingar, 

kommunikation, ledning stöd och utveckling av intern och extern information, grafisk profil, 

samordning av kommunsekreterargruppen, arvodering till politiker, övergripande ekonomiska och 
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finansiella frågor, och dialog samt ägarstyrning av kommunägda bolag. Kommunkansliet ansvarar 

även för arkivfrågor och utlämning av allmänna handlingar samt dokumenthanteringsfrågor.   

Utvecklingsavdelningen arbetar samlat för Värnamo kommuns vision, och med utveckling och 

strategi. Arbetet kompletterar förvaltningarnas verksamheter. Utvecklingsavdelningens 

verksamhetsområden är att stimulera nyetableringar inom näringslivet, utveckla landsbygdens 

förutsättningar och bidra till balans mellan stad och land, bistå vid ansökningar om extern finansiering, 

förvalta och utveckla kommunens styrning med mål och resultat genom systematisk 

kvalitetsutveckling. Vidare att ta fram underlag såsom befolkningsstatistik, omvärldsanalys och 

prognoser, samordna intern kontroll, samordna utvecklingen av kommunens beslutsstödsystem. 

Avdelningen samordnar och driver även frågor inom digitalisering, övergripande infrastrukturfrågor, 

destinationsutveckling, hållbarhetsfrågor, energisamordning samt energirådgivning. 

Mark och exploateringsavdelningen erbjuder mark- och exploateringstjänster och fastighetsjuridisk 

kompetens i kommunens externa och interna arbete. Avdelningen företräder kommunens intressen så 

att avtal, exploatering och markanvändning bidrar till att utveckla kommunens attraktivitet för 

verksamheter och boende.  Ansvarar för köp och försäljning av mark, upprättande av 

exploateringsavtal och markavtal, genomförandefrågor, bostadsförsörjningsprogram, 

exploateringsprogram m.m. Avdelningen hanterar servituts- och fastighetsbildningsfrågor samt drift 

av kommunens markreserv.  

Ekonomiavdelningen arbetar kommunövergripande och verkar rådgivande i ekonomiska frågor till 

kommunstyrelsen och förvaltningarna. Exempel på verksamhetsområden är att upprätta budget, 

förvalta och utveckla budgetprocessen, utdatasystem, upprätta redovisningar, ekonomiska 

sammanställningar och uppföljningar samt bokslut för kommunen och koncernen. 

Ekonomiavdelningen har också ett övergripande ansvar för ekonomisystemet. Då kommunallagen 

ställer krav på god ekonomisk hushållning är det viktigt att ekonomiavdelningen bidrar till att politiker 

och chefer inom Värnamo kommun får rätt verktyg till att planera och följa upp sin verksamhet på kort 

och lång sikt. 

Upphandlingsavdelningen bistår Upphandlingsnämnden i dess ansvar för kommunens 

upphandlingsverksamhet samt att upphandlingarna genomförs enligt gällande 

upphandlingslagstiftning samt i enlighet med kommunens särskilda föreskrifter/ beslut/ delegationer. 

Upphandlingsnämnden har det strategiska och övergripande ansvaret för konkurrensfrågorna i 

kommunen. Upphandlingsavdelningen ansvarar för kommunens samtliga leverantörsfakturor och e-

handel. 

HR-avdelningen leder och samordnar utformningen av styrande dokument inom HR-området, samt 

har ett övergripande ansvar för kommunens HR-system. Värnamo kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare. HR-avdelningen är uppdelad i två enheter, Löneenheten och HR-enheten. Löneenhetens 

uppdrag är att ge administratörer och chefer förutsättningar för att göra rätt i HR-systemet, att arbeta 

proaktivt, utveckla och effektivisera HR-systemet så att rätt lön betalas ut i rätt tid. HR-enhetens 

uppdrag är att stödja chefer genom strategiskt HR-arbete, tolka lagar och avtal inom området och vara 

uppdaterade på förändringar. Chefer ska ges rätt förutsättningar i sitt ledarskap och ha förutsättningar 

för att utöva ett motiverande ledarskap i syfte att utveckla och behålla kommunens medarbetare. HR-

avdelningen leder och samordnar arbetet kring kompetensförsörjning och ledarutveckling. 

Överförmyndarkansliet ansvarar för att överförmyndarna inom samverkanskommunerna Gislaved, 

Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo får det kvalificerade rättsliga stöd som denna verksamhet kräver. 

Värnamo är värdkommun för det gemensamma överförmyndarkansliet. Exempel på 

verksamhetsområden är kommunens valadministration, handläggning och myndighetsutövning i 

överförmyndarverksamheten samt att företräda överförmyndarna vid domstolsprocesser, utbilda 

ställföreträdare och ansvara för samverkanskommuneras verksamhet avseende ensamkommande barn. 
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2. Framtida utveckling och utmaningar 
 

2.1 Kommunens uppdrag som samhälls- och demokratiaktör 
Värnamo kommun delar utmaningen med övriga kommunsverige hur framtidens välfärd ska 

finansieras och kompetensförsörjas. Medborgare förväntar god service och tjänster och en 

kommunledning som driver frågor kring samhällsutveckling och demokrati. Kommunen behöver möta 

de konsekvenser som följer av att vara en växande kommun med effektiv resursanvändning och 

genom att förnya existerande arbetssätt, men också utveckla nya arbetssätt. Här är samverkan och 

medborgares och medarbetares medskapande nödvändigt för att uppnå effektiv resursanvändning.  

En förståelse för att det behövs en balans mellan välfärdsproduktionen och demokratiuppdraget, 

behöver skapas och bibehållas. Kommunen har en roll i att skapa delaktighet från medborgarna, att 

lyssna in synpunkter och skapa förutsättningar för insyn och påverkan. Kommunen ska vara en kraft i 

samhällsutvecklingen inom ett brett antal områden som klimat, miljö, näringslivets förutsättningar, 

integration, digitalisering med mera. För att kommunens insatser ska få genomslag krävs insatser från 

alla förvaltningar och roller.  

Delaktighet från medborgare är viktigt för att hålla ihop samhället och skapar tilltro till 

samhällskontraktet. Metoder behöver utvecklas ytterligare för att skapa medborgarinflytande och ta 

tillvara ideellt engagemang. Unga människors tillit och förtroende för beslutsfattare är generellt 

sjunkande. Ett långsiktigt arbete för att vända denna trend är viktigt för samhällets sammanhållning.  

 

2.2 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
För att kunna leverera en god service och tjänster med god kvalité är arbetet med 

kompetensförsörjning en nyckelfråga. Värnamo är i dag en tillväxtkommun som önskar fortsätta växa. 

Det ställer krav på Värnamo kommuns organisation för att möta de ökade behoven som en växande 

kommun för med sig. Detta sker samtidigt som det råder brist på utbildade medarbetare att rekrytera 

inom många av våra yrkesgrupper, inte bara i Värnamo kommun utan i hela landet.  

Under 2018 har sjukfrånvaron ökat bland de anställda i Värnamo kommun, något som inte skett i 

samma omfattning i länets övriga kommuner. Det pekar på att vi har en större utmaning än andra att 

arbeta med bland annat arbetsmiljöfrågor på kort och lång sikt. 

Förändrade arbetssätt innefattar idag nästan alltid användning av digital teknik. Den digitala tekniken 

förväntas bidra till att lösa flera välfärdsutmaningar, bland annat den arbetskraftsbrist som offentlig 

sektor står inför. Samtidigt leder också utvecklingen till stora behov av att utveckla digital kompetens i 

den befintliga arbetskraften. Kommunen varken kan och vill byta ut den kompetenta personal som 

finns. Förutsättningarna för en sådan utveckling behöver prioriteras om digitaliseringen ska vara en del 

av lösningen på kravet på effektivisering och arbetskraftsbrist inom offentlig sektor.  

 

2.3 Fysisk planering  
Behovet av bostäder och verksamhetsytor bedöms vara fortsatt stort i framför allt centralorten 

Värnamo. Utmaningen består internt inom kommunen i att minska ledtider i planläggning samt i 

projekteringsfasen. Detta skulle leda till snabbare processer och lägre exploateringskostnader. En 

annan utmaning är att hålla ihop stadens utbyggnad och låta den växa inifrån och ut. Kommunen 

behöver en samsyn både i politiken och på tjänstepersonsnivå inom och mellan förvaltningar för att nå 

fram till en hållbar och trovärdig utveckling framöver för att Värnamo stad och dess kransorter i sin 

samverkan ska leda till att Värnamo fortsatt är en attraktiv kommun att bo och verka i. Utmaningen är 

att byggnation av nya bostäder ska följa kommunens vision, och den bostadsförsörjningsplan som är 

kopplad till denna. 
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2.4 Destinationsutveckling 
En destinationsenhet innebär större förutsättningar att arbeta effektivt och samordnat med 

besöksnäring och destinationsutveckling. Fler aktörer behöver ingå i ett utvecklat samarbete inom 

detta område. Föreningsliv, näringslivsföreningar och Värnamo City är sådana exempel. Under 2019 

byggs den nya destinationsenheten upp och lyfter arbetet med destinationen Värnamo. I detta ingår att 

arbeta med både besökare och dagens invånare bland annat genom att arbeta med platsvarumärket för 

Värnamo.  Samverkan med andra aktörer så som Värnamo City ska utvecklas framöver. Kommunens 

olika orter ska lyftas fram för att enklare kommunicera orternas attraktivitet och förutsättningar. Under 

2020 firar Värnamo stad 100 år vilket kommer att lyftas under hela året på olika sätt. 

 

2.5 Effektivitet i interna processer och resursutnyttjande 
Kommunledningsförvaltningen fortsätter att utveckla förmågan att leda, styra, följa upp och samordna 

kommunens verksamheter. Detta för att ytterligare samordna det kommunövergripande strategiska 

utvecklingsarbetet. I dialog med förvaltningarna behöver samordnaruppdraget definieras och 

prioriteras. Rutiner och metoder för analys och lärande blir ett naturligt fortsatt steg i arbetet.  

Förståelsen för kommunikationens betydelse för organisationen och verksamheterna har ökat i 

Värnamo kommun. Den centrala kommunikationsfunktionen inklusive webbansvaret behöver 

prioritera strategiskt arbete, styrning och ledning i kommunikationsfrågor. Från 2018 och till 2021 

träder nya lagar i kraft som innebär höga krav på att webbsidor och applikationer ska vara tillgängliga. 

Ekonomiska resurser och arbetsinsatser behöver läggas på detta. 

Värnamo kommun bytte ekonomisystem och kodplan 2019-01-01. Under 2019 och 2020 kommer en 

översyn av processer, arbetssätt och rutiner kopplade till dessa byten att genomföras. Det är viktigt att 

systemen upplevs användarvänliga och moderna. Ett av de områden där en mer genomgripande 

översyn skall göras är hur vi arbetar med system för budget och prognos. Under kommande år sker 

upphandling och införande av nytt HR-system samt översyn av process och arbetssätt. 

Behovet av olika typer av ekonomiska underlag och beräkningar ökar i takt med att de ekonomiska 

utmaningarna ökar. Arbeten med att analysera kommunens verksamheter och ta fram förslag på 

förändringar som gör att den kommunala budgeten inte överskrids genomförs redan idag men kommer 

efterfrågas i större omfattning.  

Upphandlingsavdelningen kommer arbeta med rutiner och processer kring strategiska upphandlingar 

utifrån Plan för upphandling. Inköpsorganisationen för Värnamo kommun och supportfunktion för 

upphandling och avtal ska utvecklas. Fakturaenheten och ekonomiavdelningen kommer arbeta med 

gemensam supporthantering gällande fakturor.  

Ärendehanteringssystemet Evolution används mer och mer av förvaltningarna. De målsättningar som 

fanns under införandeprojektet börjar nås även om det är lång väg kvar innan målet är nått att alla 

förvaltningar utnyttjar Evolution maximalt. Det är viktigt att möjlighet för utveckling, både 

ekonomiskt och tidsmässigt (för systemansvarig) finns med i planeringen.  

Med utveckling av verksamhetssystem för ex ekonomi, HR, beslutsstödsystem och system för 

ärendehantering tillkommer behov av stöd från konsulter samt kostnader för support- och 

underhållsavtal.  

Kommunen har flera stora system som kommer bytas ut inom de närmaste åren. Det äldre materialet 

ska då e-arkiveras. Det länsgemensamma E-arkivet måste kunna svara upp mot förvaltningarnas behov 

av stöd vid e-arkivering. Att arkivera information i Värnamo kommun som bör och ska arkiveras är i 

dagsläget inget som prioriteras. Kostnaderna för att ha kvar ett system endast för åtkomst av gammal 
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information är dock stora. Den stora utmaningen för e-arkivet är att hitta resurser från arkivet, IT samt 

verksamheten för att driva sådana e-arkivprojekt.  

 

2.6 Trygghet och säkerhet 
Utvecklingen i samhället driver på behovet av att arbeta med säkerhetsfrågorna på ett mer samordnat 

sätt samt ur olika och fler perspektiv. Det handlar om förebyggande arbete mot olyckor, krisberedskap 

och civilt försvar, säkerhetsskyddet, informationssäkerhet, internt skydd, förebygga hot och 

våldssituationer, stå emot organiserad brottslighet, otillåten påverkan, korruption etc. 

Kommunfullmäktige har utökat förvaltningens ram för att ta ett samlat grepp kring säkerhetsfrågorna. 

En säkerhetssamordare och en informationssäkerhetssamordnare har anställts. En utredning skall göras 

för att se hur säkerhetsarbetet skall bedrivas och organiseras. 

 

3. Strategier och metoder 
 

3.1 Samordning och effektivisering 
Det effektiviseringsuppdrag som alla nämnderna fått i de preliminära budgetramarna på en procent av 

nettobudgeten avser också kommunstyrelsen. Därutöver har kommunstyrelsen en miljon kronor i 

effektiviseringsuppdrag avseende administrationen redan från 2019. För att klara dessa uppdrag har en 

genomlysning av verksamheten påbörjats för att anpassa omfattningen till de ekonomiska 

förutsättningarna. Förvaltningen kan i viss del effektiviseras genom att tekniska lösningar tas till vara. 

Ett exempel på detta är mer automatiska rutiner som införs i samband med bytet till nytt 

ekonomisystem som skett från 2019. 

 

3.2 Styrning och uppföljning 
Beslutsstödsystemet Hypergene är ett viktigt verktyg för styrning och uppföljning. Ytterligare steg 

behöver tas så att systemet sammanhållet och på ett enkelt sätt presenterar information avseende 

verksamhet, personal, ekonomi, kvalitet och målstyrning. Kopplingen mellan ledningsmodell och det 

motiverande ledarskapet ska tydliggöras. Tydliga riktlinjer som styr och stöttar verksamheten utifrån 

Policy för Värnamo kommun som arbetsgivare ska utvecklas. Den sammanhållna uppföljningen 

avseende verksamhet, personal, ekonomi, kvalitet och målstyrning stödjer organisationen till 

verksamhetsutveckling, planering av kompetens och bemanning, systematiskt arbetsmiljöarbete, 

ekonomistyrning och en rätt kvalitet. 

Arbetet med att utveckla och stödja analys av ekonomiska resultat kommer att intensifieras. 

Tillsammans med ny kodplan, kommer ekonomisk uppföljning och analys att förbättras. Efter att bytet 

av ekonomisystem nu är genomfört ska en översyn av rutiner och processer genomföras. 

Användarmanualer och webbguider kommer att publiceras så att användarna på ett smidigt sätt kan få 

hjälp och stöd. Ett av de områden där en mer genomgripande översyn skall göras är arbetet med 

system för budget och prognos. Idag görs prognoser i Hypergene och budget registreras i 

ekonomisystemet Raindance. När denna översyn görs är det viktigt inte bara se på 

ekonomiprocesserna utan se på helheten vad gäller system för uppföljning.   

Ett antal kommunövergripande styrdokument kommer följas upp genom kommunstyrelsens 

strategiforum. Rapportering sker sedan till kommunfullmäktige. 
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3.3 Medborgares och medarbetares delaktighet  
Landsbygdsdialogerna är en framgångsrik dialogmetod som nu har genomförts i alla delar utanför 

Värnamo stad. Under 2019 kommer utvärdering av landsbygdsdialogprocessen att ske, för att 

ytterligare förbättra metodiken inför att processen under 2020 går in på andra rundan. Resurser till 

fortsatta landsbygdsdialoger är en förutsättning för detta. I samband med organisationsförändring 2019 

har utvecklingsavdelningen fått samordningsansvar för arbetet kring medborgardialog. Kunskapen om 

medborgardialog och metoder ska höjas så att delaktighet från olika målgrupper tänks in i ett tidigt 

skede. Tjänsten som ungdomssamordnare dras in. I stället avsätts 200 000kr årligen för att utveckla ett 

demokratiarbete som leder till ökat ungdomsengagemang. Politiska partier som får partistöd ska i sin 

redovisning framöver beskriva hur de har arbetat för att främja demokratiarbete bland barn och 

ungdomar. Processen LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en långsiktig satsning på 

ungdomsinflytande och ger en bra bild av kommunens ungdomars framtidstankar, utmaningar och 

behov. Detta underlag, liksom många andra underlag och rapporter, är en bra grund för prioriteringar 

och planering. Framöver kan de samlas på ett ställe för att ge underlag till kommande 

verksamhetsplaner. Ett mer samordnat sätt att ta tillvara på medborgares synpunkter skulle också bidra 

till detta underlag.  

Delaktighet och inflytande i utvecklingen av verksamheten är viktigt. Det bidrar till god arbetsmiljö 

och stärker möjligheten till att trygga kompetensförsörjningen. Därför fortsätter arbete med att 

utveckla och förbättra arbetsplatsträffarna samt att utveckla samverkan med de fackliga 

organisationerna.  

Delaktighet och insyn mellan förvaltningar kan också utvecklas för att skapa förutsättningar för 

samverkan och samordning. De långsiktiga planeringsprocesserna som är på 10-15-20 års sikt ska 

utvecklas. Förvaltningarnas utmaningar och behov kan inte hanteras var för sig. Organisationen kan 

inte bara göra mer av samma sak som görs idag. För att möta framtidens utmaningar krävs 

samordning, samverkan, nytänkande och en förståelse för varandras utmaningar. Gemensam dialog 

och en tydlig process för den långsiktiga planeringen behövs. Detta både på förvaltnings- och politisk 

nivå. 

 

3.4 Kompetensförsörjning - utveckla och behålla medarbetare 
Att ha en god arbetsmiljö med bra förutsättningar för att göra ett bra arbete är grundförutsättningarna 

för att trygga kompetensförsörjningen. Med detta som utgångspunkt tas årligen fram en handlingsplan 

kopplat till Policy Värnamo kommun som arbetsgivare. I denna handlingsplan prioriteras insatserna 

för kommande år i syfte att skapa förutsättningar för en god kompetensförsörjning. I handlingsplanen 

kommer arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande insatser behöva prioriteras om sjukfrånvaron på kort 

och lång sikt ska minska. Under åren 2020-2022 avsätts 300 000 årligen till arbetet för att minska 

sjukfrånvaron. 

Samtliga förvaltningar har i sitt uppdrag att ha hållbara organisationer och ett kontinuerligt arbete med 

frågan krävs då. En del i detta är att se över chefers förutsättningar att göra ett bra arbete, en insats 

som har påbörjat men som kommer att behöva fortsätta.   

Verksamheterna efterfrågar ett bra och professionellt stöd från HR-avdelningen. HR-avdelningen och 

avdelningens arbetssätt behöver ständigt utvecklas för att möta de krav och förväntningar som finns. I 

detta ingår även att kunna ge ett bra strategiskt stöd.  Fokus kommer vara att arbeta med att stötta inte 

bara i att ha bra riktlinjer och rutiner utan också verktyg som stöttar chefer i hur man angriper olika 

frågor. En stor utmaning för HR-avdelningen och verksamheten i övrigt är den upphandling av HR-

system som har påbörjats. Verksamheterna ska involveras i processen så att systemet möter framtidens 

utmaningar och motsvarar behov på rätt nivå. 
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3.5 Samordna och följa upp arbetet för miljö, klimat och hållbarhet 
Kommunledningsförvaltingen arbetar för kommunens minskade klimatpåverkan genom att samordna 

och följa upp Värnamo kommuns beslutade klimatåtgärder. Dessa samlas i Plan för Värnamo 

kommuns miljöarbete.  

Ett helhetstänk kring hållbarhet behövs i redan befintligt arbete och hållbarhetsaspekter bör också 

tydligt tas med redan i det tidiga planeringsskedet av framtidssatsningar som exempelvis en ny skola 

eller andra investeringar. Denna helhetssyn på hållbarhet enligt Agenda 2030 behöver prägla 

kommunens verksamhet och övriga framtidssatsningar som görs. 

 

3.6 Koncernsamarbete 
Kommunledningsförvaltningen utgör ett stöd till kommunstyrelsen i uppsiktplikten över de 

kommunägda företagen. En översyn av ägarstyrningsdokumenten sker under hösten 2019. 

Ett närmare samarbete mellan de kommunala förvaltningarna och de kommunägda bolagen 

eftersträvas och utvecklas också successivt. Exempel på områden där samarbete sker i nuläget är 

samförläggning av ledningar, gatubelysning, bredbandsutbyggnad, bredbandstjänster, upphandling, 

kompetensutveckling av anställda, HR-frågor, gemensamma policys, kommunikation samt frågor som 

berör offentlighet och sekretess.  

 

3.7 Digitalisering 
Under 2019 kommer arbetet med Plan för digitalisering 2019-2022 att slutföras, och sammanfatta och 

dokumentera de kommande årens prioriterade satsningar för att underlätta och möjliggöra den 

digitalisering som verksamheterna genomgår. Planen får genomslag i den kommande perioden. En 

viktig del i att skapa förutsättningar för detta är en gemensam systemförvaltningsmodell. Under 2019-

2020 genomförs ett projekt för införande av gemensam systemförvaltning. Projektet syftar till att 

prova och utvärdera modellen pm3 som sätt att leda och styra it- och it-relaterat stöd. Arbetet med att 

införa denna styrmodell kommer att prägla digitaliseringsarbetet under en period framöver, 

tillsammans med frågan om digital delaktighet och digital kompetens.  

Effektivisering kan nås vid översynen av de ekonomiska processerna, genom att automatisera vissa 

arbetsuppgifter. Upphandlingen av ett nytt HR-system kommer innebära nya arbetssätt som underlättar 

arbetet. Arbetet med Hypergene som redskap kommer att fortsatt vara omfattande för att 

användningen ska öka, bli mer effektiv och värdeskapande.  

Fler e-tjänster kommer att tillkomma, som ökar medborgarnyttan och effektiviserar 

handläggningsprocessen. För att bidra till näringslivsutveckling ska verksamhetsutövare kunna följa 

sina ärenden digitalt när som helst på dygnet. 

Den före detta turistbyrån har övergått till ett annat arbetssätt med bland annat s.k. Infopoints. Nästa 

steg blir att digitalisera mer. En ny hemsida för destinationen Värnamo ska skapas och kommuniceras. 

Värnamo som plats behöver bli mer synligt i sökmotorer och på internet generellt. Hemsidan ska 

utvecklas med avseende på redovisning av måluppfyllelse, resultat och kvalitetsarbete. 
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4. Nämndens mål, ekonomi, HR och 
övriga nyckeltal 
 

4.1 Nämndens mål  
 

 

 

 

 

 

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

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

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 

Andel av utvalda nyckeltal för 

målkriterier (hållbarhet 

attraktivitet, tillväxt och trygghet) 

som utvecklas i positiv riktning 

jämfört med 2015. 

61% 61% 62%  62% 63% 

Enkät till förvaltningars 

ledningsgrupper inför dialogmöte* 

hur kommunledningsförvaltningen 

klarar samordningsuppdraget att 

leda, styra och följa upp 

 fråga 
utformas 

under 2019 

   

*fråga utformas under 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer 
och säkrar verksamhetens kvalitet. 
Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser. 
Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna. 
   
Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom 
ekonomiskt given budgetram. 
 

 

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.   Vi vill att medborgare och 
medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling. 

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

- Medborgare får svar på sina frågor 
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete 

  
Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras 
sammanhållet.  

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning 
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet 
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Nämndsmål: Externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och 
delaktighet. 
 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer: 2018 2019 2020 2021 2022 

KKiK* mått 2. Hur stor andel av 

medborgarna som tar kontakt med 

kommunen via telefon får ett direkt 

svar på en enkel fråga? 

80% 83% 83% 85% 85% 

KKiK mått 3. Hur stor andel av 

medborgarna uppfattar att de får 

ett gott bemötande när de via 

telefon ställt en enkel fråga till 

kommunen? 

80% 83% 85% 88% 88% 

Hur nöjd är du med invånarnas 

möjligheter att påverka inom de 

kommunala verksamheterna? (0-

10)** 

4,8 5,0 5,0 5,2 5,2 

Medarbetarundersökning HME 

(Hållbart Medarbetar Engagemang) 

Styrning 

82 (2017) 83  83  

*KKiK: Kommunens kvalitet i korthet, resultat kommunledning 

**Frågan ställs i samband med landsbygdsdialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndsmål: Kommunstyrelsen skapar i samverkan med näringsliv och övriga förvaltningar goda 
förutsättningar för arbetsgivare och egna verksamheter att rekrytera, och inom egna organisationen 
kompetensutveckla och behålla personal. 
 

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 

Enkät till förvaltningars 

ledningsgrupper inför dialogmöte* 

hur kommunledningsförvaltningen 

profilerar kommunen som 

arbetsgivare och skapar 

förutsättningar för 

kompetensutveckling. 

 fråga 
utformas 

under 2019 

   

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver 

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. 

Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar. 

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering 
för alla arbetsgivare i kommunen. Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara. 
 
Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun 
upplevs som en attraktiv arbetsplats.  
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Medarbetarundersökning: Hållbart 

medarbetarengagemang HME, 

Ledarskap  

81 (2017)  81  82 

Medarbetarundersökning: Hållbart 

medarbetarengagemang HME, 

Motivation  

83 (2017)  83  84 

*fråga utformas under 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Nuläge: Målnivåer: 

Indikatorer 2018 2019 2020 2021 2022 

Andel åtgärder i Plan för Värnamo 
kommuns miljöarbete där åtgärder 
har verkställts inom fastställda 
tidsramar 

38% 
genomfört 
(25 st)  
 

49% 
påbörjat 
(32 st)  
 

12% ej 
påbörjat (8 
st) 

Öka 
genom-
förande-
grad 
och minska 
ej påbörjat 
2%-enheter 

Öka 
genom-
förande-
grad 
och minska 
ej påbörjat 
2%-enheter 

Öka 
genom-
förande-
grad 
och minska 
ej påbörjat 
2%-enheter 

Öka 
genom-
förande-
grad 
och minska 
ej påbörjat 
2%-enheter 

Antal av KLFs medarbetare som 

genomfört webbaserad 

miljöutbildning.  

Nuläge  15 30 45 60 

Antal körda km/årsarbetare resa 
privat bil i tjänsten 

105 km/åa Minska 
med 2% 

Minska 
med 2% 

Minska 
med 2% 

Minska 
med 2% 

  

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas 

 

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig.  Vi ska skapa goda 

förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan. 

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och 

bedriva verksamhet klimatsmart. 

  
Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning. 
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4.2 Ekonomi  
 
 

4.2.1 Driftbudget 2020 samt –plan 2021-2022 
 

DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget

Nettobelopp i tkr utan decimal 2017 2018

2019

Kf 181129 2020 2021 2022

Kommunfullmäktige 1 326 1 237 2 139

Kommunstyrelsen 9 148 5 410 5 067

Partistöd 1 160 1 155 1 180

Utredningar 2 673 2 325 1 780

Överförmyndarverksamhet 1 210 1 165 1 358

Tillväxt och marknadsföring 12 052 15 997 18 974

Näringslivssamverkan 3 272 2 791 2 986

Turistverksamhet 1 570 1 584 327

Gator och vägar 445 52 700

Sysselsättning 1 302 1 402 1 825

Kollektivtrafik 308 1 526 988

Kommunledningsförvaltning (klf) 31 654 34 706 33 921

Övrigt kommunledningsförv (klf) 3 818 6 976 7 467

Personaladm åtgärder, förv övergr 4 739 4 910 3 710

Serviceverksamhet (kontaktcenter) 808 3 204 3 477

Upphandlingsavdelningen

Mark och exploatering

NETTOKOSTNAD 75 485 84 440 85 899 92 660 89 652 89 814  
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4.2.2.Investeringsbudget 2020 samt –plan 2021-2024 
 

Projektnamn/Projektgruppering Budget Plan Plan Plan Plan

Belopp i tkr utan decimal

Projektblad 

nr
2020 2021 2022 2023 2024

Ks anslag för investeringsavvikelser 

och mindre til lkommande invest. KS 005 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Förstudier, förprojektering fördelas 

efter Ks beslut KS 006 500 500 500 500 500

Inventarier och it-utrustning klf KS 001 344 344 344 360 360

HR-system, upphandling KS 002 945 4 500 738

HR-system, utveckling KS 003 90 90 90 90 90

Utdatasystem/Beslutsstöd gemensamt KS 004 450 180 180 180 180

Utveckling av webbplats KS 012 153 153 108 108 108

Bilddatabas med medgivandefunktion KS 016 0

Vidareutveckling Evolution KS 017 90 90

Läsplattor ti l l  förtroendevalda, samtl 

nämnder KS 015 0 45 225 180 45

Ekonomisystem inkl e-handel KS 011 450 450

Ekonomisystem, utveckling KS 018 90 90 90 90 90

Upphandlingssystem UN 004 180

Inköpsanalyssystem UN 006 360

SUMMA INVESTERINGAR 5 292 8 802 4 275 3 508 3 373

Inventarier UN 001 Ingår i  ovanstående talbell under KS 001

Upphandlingssystem UN 004 Ingår i  ovanstående talbell

Inköpsanalyssystem UN 006 Ingår i  ovanstående talbell

SUMMA INVESTERINGAR 0 0 0 0 0

Mark och exploatering utgifter 43 000 68 000 42 000 5 000 48 000
Mark och exploatering, försäljning, 

inkomster -30 000 -30 000 -31 400 -43 400 -49 400

SUMMA NETTO INVESTERINGAR 13 000 38 000 10 600 -38 400 -1 400

Upphandlingsavdelningens investeringar, tillhör Kommunstyrelsen fr.o.m 190401

Mark och exploaterings investeringar, tillhör Kommunstyrelsen fr.o.m 190401
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4.3 Nämndens HR 
 

Förvaltningens personalomsättning är lägre 2018 än 2017. De tjänster som utlysts har kunnat tillsättas. 

Liksom i övriga organisationen har kvinnliga medarbetare högre sjukfrånvaro än manliga. 

Förvaltningens övertid och mertid har sin huvudsakliga orsak i toppar i arbetsbelastning. Timmar 

avseende timlön består av tillfällig arbetskraft, tex tentavakter, informatörer och resurslärare m.fl., 

Dessa ersätter inte månadsanställda utan arbetar sporadiskt utifrån verksamhetens behov. För 

förvaltningen utgör övertid, mertid och timlön mindre än en årsarbetare, eller 1,5 % av den arbetade 

tiden. I förhållande till andra förvaltningar är det en låg andel. Antalet medarbetare i 

kommunledningsförvaltningen har ökat under 2019 i och med organisationsförändring av 

destinationsenhet, samt att Mark- och exploateringsavdelning och Upphandlingsavdelning från och 

med april 2019 tillhör kommunledningsförvaltningen. I nedanstående sammanställningar ingår 

samtliga avdelningar som tillhörde kommunledningsförvaltningen(även Campus) under 2018. 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Tillsvidareanställda, antal 66 66 oförändrat 

Tillsvidareanställda, årsarbetare 66 66 Oförändrat 

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 5 5 Oförändrat 

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 5 5 Oförändrat 

Andel kvinnor, % 72,7 71,2 -1,5 
procentenheter 

Sysselsättningsgrad, % 99,90 99,96 +0,06 
procentenheter 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Övertid, tkr 164 149 -15 

Övertid, timmar 376 298 -78 

Mertid, tkr 31 7 -24 

Mertid, timmar 55 28 -27 

Timlön, tkr 242 238 -4 

Timlön, timmar 1742 1577 -165 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Sjukfrånvaro, % 2,64 2,20 -0,44 
procentenheter 

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 28,56 27,81 -0,75 
procentenheter 

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr 330 326 -4 

 

 2017-12-31 2018-12-31 Förändring 

Personalomsättning, %  13,6 10,7 -2,9 
procentenheter 

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 13,6 4,3 -9,3 
procentenheter 

Pensionsavgångar, antal faktiska 0 3 +3 

 

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder) 

Prognos 
2019 

Prognos 
2020 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Antal 3 1 1 2 2 
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4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal 
 Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Antalet energirådgivningstillfällen 170 300 300 300 300 300 

Antal ansökningar för 

externfinansierade projekt 

40 31 40 40 40 40 

Företagslots, antal första kontakter 

med potentiell etablerare 

29 28 30 30 30 30 

Kravärenden, antal 2 270 2 201 2200 2200 2200 2200 

Kundfakturor, antal 88 792 80 319 80 000 80 000 80 000 80 000 

Andelen e-fakturor 78% 80%    100% 

Inbetalningar, antal 88 956 84 335 85 000 85 000 85 000 85 000 

Andelen ramavtal som avropas via e-
handel 

4,5% 6%     

Beräknade löner, genomsnitt per 

månad 

4 779 4 803 4850 4900 4950 5000 

Antal färdigställda lägenheter  60 100 200 200 200 

 

5. Sammanfattning 
Ett ökat befolkningsunderlag är grunden till att finansiera och personalförsörja kommunens 

verksamheter. Värnamo kommun delar utmaningen med övriga kommunsverige om hur framtidens 

välfärd ska finansieras och kompetensförsörjas.  

Utmaningen för kommunen framöver är att få fram tillräckligt många bostäder inom nya 

exploateringsområden i enlighet med gällande bostadsförsörjningsplan och kommunens vision. 

Utmaningen gäller inte bara att få fart på detaljplanearbetet och alla utredningar knutna till detta 

arbete. Exploateringskostnaderna för nya områden har eskalerat på senaste åren varför vissa områden 

kan ifrågasättas och därmed bromsa in kommunens vision om 40 000 invånare 2035. 

Kommunen behöver möta de konsekvenser som följer av att vara en växande kommun med effektiv 

resursanvändning och genom att förnya existerande arbetssätt, men också utveckla nya arbetssätt. 

Uppföljning av det effektiviseringsuppdrag som alla nämnderna fått i de preliminära budgetramarna på 

en procent av nettobudgeten är prioriterat. Även kommunstyrelsens egen verksamhet ska anpassas till 

de ekonomiska förutsättningarna.  

För att kunna leverera en god service och tjänster med god kvalitet är arbetet med 

kompetensförsörjning en nyckelfråga. Den digitala tekniken förväntas lösa flera välfärdsutmaningar, 

bland annat den arbetskraftsbrist som offentlig sektor står inför. Samtidigt leder också utvecklingen till 

stora behov av att utveckla digital kompetens i den befintliga arbetskraften.  

Delaktighet från medborgare och samverkan med samhällets aktörer och civilsamhälle är viktigt för att 

hålla ihop samhället och skapa tilltro till samhällskontraktet. Värnamo kommun arbetar på många 

olika sätt med de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Denna helhetssyn på hållbarhet 

behöver prägla kommunens verksamhet och de framtidssatsningar som görs.   

 

 


