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1. Campus uppdrag 
 

Campus Värnamo anordnar utbildningar på högskole- eller yrkeshögskolenivå som leder till arbete. 

Verksamheten anordnar också kompetensutveckling på olika nivåer för både privatpersoner och 

anställda i privat eller offentlig sektor. Teknikcenter bidrar till näringslivets långsiktiga 

kompetensförsörjning genom ökat teknikintresse bland barn och ungdomar. Alla kurser och 

utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi och 

offentlig sektor. Samarbete sker även inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt.   

 

1.2 Uppdragets omfattning – Campus Värnamo 

Campus Värnamos verksamhet består för närvarande av fyra verksamhetsområden som beräknas 

omfatta följande innehåll: 

1. Utbildning 
• 2 - 4 högskoleprogram 
• 2 - 5 yrkeshögskoleutbildningar 
• Fristående högskolekurser – ca 4 - 5 kurser per termin 
• Distanstentor – ca 50 per år 
• Utveckling av distanskoncept 

2. Kompetensakademi 
• Uppdragsutbildningar för Värnamo kommuns olika verksamheter 
• Kompetensutvecklingsinsatser för kommunens anställda 
• Strategiskt arbete kring nya högskoleutbildningar och forskningsprojekt 
• Digitaliseringsprojektet Alla på banan  
• Strategiskt arbete för en framtida digital nod 

3. Näringslivssamverkan 
• Framtagning av nya yrkeshögskoleutbildningar 
• Projektverksamhet 
• Vidareutveckling av partnerskap inom tillverkningsindustrin med målet att det ska 

vara en permanent verksamhet 2021 
• Seminarier/workshops/branschdagar 
• Uppdragsutbildningar för näringslivet 

4. Teknikcenter 
• Skolaktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar 
• KomTek – lov- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar 
• Teknikinspiration för vuxna 
• Kompetensutveckling för lärare och övrig pedagogisk personal 
• Vidareutveckling av Teknikcentercertifiering för lärare 
• Arena för innovation  
• Ansvar för Campus Värnamos teknikutveckling 

2. Framtida utveckling och utmaningar 
Campus Värnamo är numera en mogen verksamhet som uppvaktas för samarbete från många olika 

aktörer. Såväl det lokala näringslivet med branschorganisationerna som det regionala och nationella 

utbildningsväsendet har fått kännedom om och en positiv bild av verksamheten, vilket leder till nya 

förfrågningar och uppdrag. Det kommer att bli en utmaning och en balansgång att hitta rätt timing, rätt 

samarbetspartners och rätt nivå på uppdragen inom alla verksamhetsområden.  
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Campus Värnamos uppdrag att främja regional tillväxt är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet 

och ständig vidareutveckling. Farhågor och hot mot verksamhetens fortsatta utveckling är framför allt 

kopplade till nationella politiska beslut. Programutbildningar på både högskole- och 

yrkeshögskolenivå är mycket svåra att knyta till sig för tillfället beroende på det osäkra politiska läget 

på nationell nivå. Osäkerhet kring antalet beviljade yrkeshögskoleansökningar och att 

högskolor/universitet inte har något intresse av att förlägga utbildningar på annan ort ger en ostabil 

bild av antal programutbildningar under de närmaste åren. Inom högskolevärlden hänger detta ihop 

med ökade krav på forskningsanknytning även i kortare högskoleutbildningar men också med 

sjunkande antal högskoleplatser hos flera högskolor. 

Samtidigt har både den privata och den offentliga sektorn stora utmaningar gällande kompetensbrist. 

Pågående digitalisering och teknikutveckling kräver allt fler anställda med teknisk kompetens på alla 

nivåer. Samtidigt är hållbar utveckling en av arbetsgivarnas framtidsfrågor. 

Utifrån ovan nämnda förutsättningar ser verksamheten en tillfällig nedåtgående trend vad gäller antalet 

utbildningar och studerande. Under denna period genomför verksamheten ett antal utvecklingsinsatser 

för att rusta för framtidens behov.  

Färdigställandet av Gummifabriken innebär nya möjligheter samtidigt som verksamheten har en stor 

utmaning i att hitta sin roll i gummifabrikskonceptet. 

3. Strategier och metoder  
 

Utbildning 
Verksamhetsområde Utbildning kommer inom ramen för befintlig budget att arbeta med utveckling av 

distanskoncept, fortsatt arbete för att bibehålla hög kvalitet i utbildningarna samt aktivt arbete för en 

ökad genomströmning. Fokus kommer att ligga på kompetensutveckling i personalgruppen, 

coachningsinsatser för studerandes ökade anställbarhet, utveckling av flexibla utbildningsupplägg 

samt vidareutveckling av samarbetet med andra utbildningsanordnare. 

 

Kompetensakademin  
Intresset för att förlägga högskoleutbildningar utanför högskoleorterna är svalt. Strategiskt arbete 

fortsätter tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation, Eksjö och Oskarshamn som 

syftar till att skapa studiegrupper för förskole- och F-3-lärarutbildningar på dessa tre orter med start 

höstterminen 2020. Resurser som behövs för dessa utbildningar är en 50%-ig lärartjänst, förstelärare 

och lektorer som avsätter viss tid av sin tjänst för uppdrag åt utbildningen. Samtliga dessa tjänster bör 

användas ur Barn och utbildningsförvaltningens personal. Förstelärare och lektorer skulle på detta vis 

erbjudas attraktiva karriärvägar och därmed öka Värnamo kommuns attraktivitet vid rekrytering av 

lärare. Kostnader för tillresande lärare från Jönköping University i samband med genomförandet av 

utbildningen i Värnamo kommer att tillkomma.  Hälsohögskolan, Jönköping University, är beredda att 

fortsätta anta studenter till en studiegrupp till Sjuksköterskeprogrammet i Värnamo, varje studiegrupp 

är förenat med en kostnad. Samverkan med Jönköping University inom innovation, teknik, ekonomi 

och design (TED) och materialresa diskuteras. Dessa projekt finansieras av arbetsgivare eller andra 

organisationer. 

 
För att öka högskolornas intresse för samarbete krävs det satsningar inom digitalisering och forskning. 

Under 2019 kommer Campus Värnamo att genomföra ett utredningsuppdrag för att identifiera behovet 

av och intresset för en framtida digital nod. Denna utredning ska också resultera i en investeringsplan 

och driftbudget. Om utredningen bekräftar befintliga signaler kommer en ny kompetens behöva 

anställas för att bygga upp och drifta den digitala noden. 
En plan för fortsättning av digitaliseringsprojektet Alla på banan ska tas fram för kommunens 

kontinuerliga kompetensutveckling inom området. Den framtida finansieringen av denna verksamhet 

behöver fastställas under 2019. Bedömningen är att behovet av digital kompetens och 

kompetensutveckling inom området är så pass stort att en tjänst som IT-utbildare krävs för att klara 
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den digitala transformation som Värnamo kommun står inför. Under våren 2020 har projektet fått 

förlängd finansiering.  

 

Näringslivssamverkan  
Kompetensutveckling av befintlig personal står högst på listan hos många företag för att vara 

konkurrenskraftiga i den digitaliseringsvåg och den höga teknikutveckling som sker. Partnerskap med 

tillverkande företag kommer att vidareutvecklas under projekttiden 2019 - 2020. För att kunna 

permanenta verksamheten behöver budgetramen utökas from 2021 med 500 kkr. Strategiskt arbete 

fortsätter med branschorganisationer i regionen, föreningen Företag för kompetensförsörjning i 

Småland, näringslivsbolag samt Teknikcollege Västra Småland. Fortsatt arbete med att ansöka om nya 

yrkeshögskoleutbildningar utifrån arbetslivets behov.  

 

Teknikcenter 

Behovet att utbilda personer inom tekniska yrken kommer vara fortsatt högt på både gymnasial- och 

eftergymnasial nivå. Satsningen på att stärka teknikintresset bland barn och ungdomar är fortsatt 

prioriterat. För att kunna öka antalet skolgrupper fortsätter arbetet med att utbilda pedagoger inom 

Barn- och utbildningsförvaltningen. Kommande år leder pedagogerna egna grupper i Teknikcenter.  

En större variation på kurser och erbjudanden utvecklas kontinuerligt. Teknikcenter vill vara en viktig 

part i innovationsprojekt i samverkan med akademi och näringsliv. Fortsatt strategiskt arbete med att 

knyta teknikföretag nära Teknikcenter i syfte att öka samverkan med och intresset för företagen samt 

att bidra till att finansiera verksamhetens materialinköp.  

4. Ekonomi och övriga nyckeltal  

4.1 Ekonomi  
 

4.1.1 Driftbudget 2020 samt –plan 2021-2022 

DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget 

Nettobelopp i tkr utan decimal 2017 2018

2019

Kf 181129

Budget

2020

Budget

2021

Budget

2022

Campus Värnamo bas 4 414 4 356 4 073

Utbildning 7 135 7 659 8 776

Näringslivssamverkan 976 1 444 1 805

Kompetensakademin 2 248 2 387 1 629

Teknikcenter 1 422 3 385 3 667

NETTOKOSTNAD 16 195 19 231 19 950 20 568 20 020 19 882  
 

 

4.1.2.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

Inventarier och teknisk utrustning 

Campus 101 - 103 840 645 455 810 630

SUMMA INVESTERINGAR 840 645 455 810 630  
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 4.2 Övriga omsättningstal och nyckeltal 
 Bokslut 

2016 

Bokslut 

2017 

Bokslut 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Andel studenter från 

GGVV/Jkpg-området 

47% 50% 38%    

Andel studenter som flyttar till 

Värnamo 

14% 11% 12%    

Andel studenter som fullföljt 

utbildningen 

61% 63% 57%    

Andel studenter med arbete eller 

studier efter genomgången 

utbildning 

87% 89% 99%    

Antal personer som genomgått 

aktiviteter inom Ledarkraft 

516 371 Inte aktuell    

Antal aktiviteter inom 

Kompetensakademin 

109 126 73    

Antal personer som genomgått 

kompetensutveckling inom 

Kompetensakademin 

992 938 2 260 

 

   

Antal YH-ansökningar 4 3 4    

Antal aktiviteter inom 

Näringslivssamverkan 

- 10 11    

Antal deltagare i aktiviteter inom 

Näringslivssamverkan 

- 258 367    

Antal aktiviteter i Teknikcenter 164 183 189    

Antal besökare i Teknikcenter 1 646 1 986 2 159    

Andel flickor i 

Teknikcenteraktiviteterna 

45% 46% 49%    

 

Dessa nyckeltal är inte målsatta utan ska följas för att se trender och kunna planera 

verksamheten respektive behov av lokaler och studentbostäder. Det finns några indikatorer 

som är kopplade till dem i verksamhetens målstyrningsarbete och följs därmed upp i 

verktygen Hypergene. 

 


