
 

 

 

  DELÅRSRAPPORT 

 

 
 

 

 

 

 

2015 
      



 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsperioden 2015-01-01 till 

2015-06-30. Rapporten är producerad av Värnamo kommuns ekonomiavdelning. Frågor om innehåll besvaras av Kjell 

Fransson, Emma Svensson eller Sofia Johansson på Värnamo kommun, 331 83 Värnamo, tfn: 0370-37 70 00, e-post: 

kommun@varnamo.se. Org.nr:212000-0555.  

Bilderna i rapporten kommer från Smålandsbilder. 

 

 

INLEDNING  

KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET .........................................................................................................................................................1 
EKONOMISK SAMMANFATTNING ............................................................................................................................................................2 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER 

UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL .........................................................................................................................4 
UTVÄRDERING AV EKONOMISK STÄLLNING ............................................................................................................................................9 
PERSONALREDOVISNING .......................................................................................................................................................................12 
 

RÄKENSKAPER 

RESULTATRÄKNING ...............................................................................................................................................................................17 
BALANSRÄKNING ...................................................................................................................................................................................18 
KASSAFLÖDESANALYS ............................................................................................................................................................................19 
NOTER....................................................................................................................................................................................................20 
DRIFTSREDOVISNING .............................................................................................................................................................................25 
INVESTERINGSREDOVISNING .................................................................................................................................................................26 
REDOVISNINGSPRINCIPER .....................................................................................................................................................................27 
 

REDOVISNING PER NÄMND 

KOMMUNSTYRELSE – Kommunledningskontoret .................................................................................................................................29 
KOMMUNSTYRELSE – Campus Värnamo ...............................................................................................................................................34 
KOMMUNSTYRELSE – Tekniskt utskott ..................................................................................................................................................36 
ÖVERFÖRMYNDARE ...............................................................................................................................................................................40 
KOMMUNENS REVISORER .....................................................................................................................................................................42 
UPPHANDLINGSNÄMND ........................................................................................................................................................................43 
MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMND .................................................................................................................................................46 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret ........................................................................................................................................................46 
MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMND .................................................................................................................................................51 
Räddningstjänst .....................................................................................................................................................................................51 
SERVICENÄMND ....................................................................................................................................................................................54 
KULTURNÄMND .....................................................................................................................................................................................58 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND ........................................................................................................................................................61 
OMSORGSNÄMND .................................................................................................................................................................................65 
MEDBORGARNÄMND ............................................................................................................................................................................70 
FINANSIERING OCH ÖVRIG VERKSAMHET .............................................................................................................................................74 
 

KOMMUNENS BOLAG 

VÄRNAMO STADSHUS AB ......................................................................................................................................................................77 
KONCERNEN VÄRNAMO ENERGI AB ......................................................................................................................................................79 
FINNVEDSBOSTÄDER AB ........................................................................................................................................................................80 
STUDENTBOSTÄDER AB .........................................................................................................................................................................82 
VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB ..........................................................................................................................83 
 

ÖVRIGT 

REVISIONSBERÄTTELSE ..........................................................................................................................................................................84 
 

  

 

mailto:kommun@varnamo.se


INLEDNING 

~ 1 ~ 

KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET 

 

I samband med delårsbokslutet görs också en bedömning av helårsresultatet. För 2015 prognostiseras ett resultat på 

minus 4 Mkr, vilket är 12,5 Mkr sämre än den gällande budgeten. Enbart för driftverksamheten är underskottet 18,5 Mkr. 

Underskottet uppvägs något av att kostnader och intäkter knutna till finansiering beräknas ge ett överskott mot budget 

på 6 Mkr.  

 

Störst underskott beräknas uppstå för medborgarnämnden med 9,6 Mkr, främst orsakat av höga kostnader för 

försörjningsstöd, placeringar av barn- och unga samt personalkostnader inom denna verksamhet. 2015 års 

driftverksamhet belastas dessutom av kostnader motsvarande 4,9 Mkr som är av engångskaraktär. Det är dels 

kostnaderna för rivning av Mejeriet med 2,6 Mkr och dels licenskostnader för Microsoftprodukter på 2,3 Mkr.  

 

Det allvarliga med resultatmässiga underskott är att dessa skall täckas kommande år. Vi ska dock komma ihåg att det 

finns flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka ett slutligt resultat såsom: befolkningsutveckling, skatteprognoser, slutliga 

avskrivningar, antal barn i förskola och fritidshem, antal elever som väljer annan gymnasieskola, besparingseffekt för 

skolskjutsverksamheten, besparingskraven på boendeutredning inom omsorgsverksamheten samt inflödet av 

ensamkommande barn.  

 

Något som också kan påverka resultatet är den genomlysning som gjorts av verksamheterna inom omsorgs- och 

medborgarnämnderna med hjälp av en extern konsult. Med de iakttagelser som gjorts som grund pågår ett intensivt 

arbete med konkreta åtgärdsplaner. Avrapportering kommer att göras under andra halvåret.  

 

2014 års investeringar blev rekordstora och slutade på totalt 264 Mkr. Prognosen för 2015 års investeringar hamnar på 

240 Mkr. Den höga nivån orsakas av vårt nya reningsverk Pålslund som nu är igångkört. 

Ledningsarbetena mellan nya reningsverket och Kärda-Forsheda-Bredaryd har startat med första sträckan som läggs till 

Kärda. Det gamla reningsverket som har renat avloppsvatten sedan 1976 har gjort sitt och kommer att rivas. En 

rivningsinventering har påbörjats och rivningen beräknas göras 2016.  

 
Nämndernas delårsrapporter visar hur otroligt mycket som händer i Värnamo kommuns verksamhet under ett halvår 
 

– I april invigdes familjecentralen i anslutning till Värnamo sjukhus efter många års projekterande 
– Campus fick flera nya högskole- och yrkesutbildningar samtidigt som vidareutveckling skedde av Ledarkraft, 

kommunens egen satsning på ledarutveckling 
– Köpekontrakt undertecknades för markförsäljning på Bredasten motsvarande 4,3 hektar samtidigt som 

diskussioner pågår om ytterligare försäljning 
– Planer för bostadsproduktionen på Gröndal, Ekenhaga, kvarter Bautastenen, Städet, Doktorn, Draken, Ödlan och 

Vågen 
– Installation av solceller på Linneberg 

– Invigning av boendet Bron för ensamkommande barn 
– Arbetet med etapp 2 av Gummifabriken har startats och beräknats vara klart till halvårsskiftet 2017 

 

Under första halvåret 2015 har ett intensivt arbete tagit fart med kommunvisa nyttoberäkningar inför kommande 

Sverigeförhandlingarna. Beslutet 2017 om dragning och stationsuppehåll kommer att vara, av avgörande betydelse för 

Värnamo kommuns utveckling. Med en uppgraderad Kust- till kustbana och ett stationsläge i Värnamo för 

höghastighetståg blir Värnamo en mycket stor knutpunkt. Med förbättrade kommunikationsmöjligheter kommer vi att 

kunna utvidga vårt arbetsmarknadsområde och kompetensförsörja vår industri. Ett samarbete har under våren 2015 

inletts med kommunerna längs stråket Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby och Markaryd – kallad Raka Spåret. 

 

Hans-Göran Johansson     Ulf Svensson 

Kommunstyrelsens ordförande    Kommunchef 
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EKONOMISK SAMMANFATTNING 

 

Delårsresultat 

Resultatet för perioden januari till juni 2015 visar ett 

underskott om -21 Mkr, vilket är i nivå med resultatet 

för samma period 2014. I 2015 års resultat ingår dock en 

intäkt om 14,4 Mkr för inbetalda AFA försäkrings-

premier för 2004 som kommer återbetalas under 

hösten. Motsvarande post fanns inte föregående år.  

 

Värt att notera är också att första halvåret har högre 

kostnaderna än andra halvåret medan intäkterna är 

relativt jämnt fördelade över året. 

 

Prognosresultat för helår 2015 

Resultatet för helåret 2015 enligt prognosen uppgår till -

4 Mkr, vilket är 13 Mkr sämre än budgeterat. 

Nämnderna prognosticerar sammanlagt ett underskott 

om 19 Mkr, varav tekniska utskottet, medborgar- samt 

omsorgsnämnd står för de största underskotten. 

 

Finansiering/övrig verksamhet förväntar sig ett 

överskott om 6,1 Mkr, vilket främst kan förklaras av 

återbetalningen av AFA premierna om 14,4 Mkr 

samtidigt som pensionskostnaderna förväntas bli 6,9 

Mkr högre än budgeterat. 

 

Nedan redovisas de största budgetavvikelserna och de 

största förklaringarna till dem.  

 

Medborgarnämnd -9,6 Mkr 

Försörjningsstödet har trots åtgärder fortsatt att stiga 

och ligger högre än tidigare år. Detta tillsammans med 

ökande kostnader för placeringar av barn och unga samt 

personalkostnader framför allt på barn- och ungdoms-

sektionen förklarar större delen av nämndens 

underskott.  

 

Bidrag från Migrationsverket förväntas ge ett överskott 

på integration och fritidssektionen. 

 

Omsorgsnämnd -3,7 Mkr 

Utförarorganisationen förväntas ett underskott på 2,8 

Mkr. Vad gäller funktionshinderomsorgenens prognos-

tiserade underskott på 1,9 Mkr beror det till stor del på 

ökade kostnader inom korttidstillsyn och 

korttidsvistelse. Även äldreomsorgen förväntas visa ett 

underskott. 

 

För beställarorganisationen förväntas en avvikelse om 

totalt -1 Mkr, personalavveckling och resor och avgifter 

står för de största avvikelserna medan hemtjänsten 

förväntar sig ett överskott. 
 

Tekniskt utskott -3,4 Mkr 

Tekniskt utskott förväntar sig ett underskott om -3,4 

Mkr. Fritid och anläggningar förväntas visa ett 

underskott om 1,7 Mkr främst pga lägre intäkter på 

simhallen. Likaså förväntas ett lägre virkesuttag än 

budgeterat (avvikelse 1 Mkr). Även fuktsanering av 

Apladalsskolan förväntas ge en avvikelse om 0,7 Mkr.  

 

När det gäller gatuverksamheten förväntas ett överskott 

om 1 Mkr. 

 

Personalredovisning 

Per 2015-06-30 har Värnamo kommun 2 436 tillsv-

idareanställda årsarbetare, att jämföra med 2 443 per 

2014-12-31. Det innebär en minskning med sju 

årsarbetare. 

 

Den totala sjukfrånvaron har under första halvåret 2015 

ökat med 1 procentenhet till 6,4 % jämfört med 

motsvarande period 2014. Sjukfrånvaron för kvinnor 

uppgår till 6,9 % och för män till 4,3 %. 

 

Andelen sjukfrånvaro längre är 60 dagar är har ökat med 

1,4 procentenheter till 51,8 %.  

 

Pensionsrätt intjänad före 1998 

De anställdas intjänade pensionsrätt före 1998 

redovisas, i enlighet med lag, inte som skuld utan som 

ansvarsförbindelse. Vid halvårsskiftet 2015 beräknas 

denna uppgå till 660 Mkr inklusive särskild löneskatt. 

Efter hand ökar utbetalning från denna ansvars-

förbindelse och belastar då årets resultat som kostnad. 

 

För att begränsa kostnadsökningen framöver sker 

inlösen (försäkring) när kommunen bedöms har 

ekonomiskt utrymme för detta. I helårsprognosen för 

2015 har det inte medräknats någon sådan inlösen.  
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Nettoinvesteringar 

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 99,7 Mkr, vilket 

är 41,2 Mkr lägre än samma period 2014. Tekniska 

utskottet står för största andelen av investeringarna 

(93,7 Mkr).  

 

I den avgiftsfinansierade verksamheten (vatten, avlopp 

och renhållning) uppgår investeringarna hittills i år till 53 

Mkr. 

 

De största investeringar hittills avser ett nytt renings-

verk vid Stomsjö och pumpstation samt överförings-

ledningar till detta (36,7 Mkr), ombyggnad förrådet på 

Nydalavägen (7,9 Mkr) samt konstgräs Forsheda (5,8 

Mkr).  

 

Investeringar i Gummifabriken sker i det kommunägda 

bolaget Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB och 

redovisas därmed inte bland kommunens investeringar. 

 

Prognosen för helåret avseende nettoinvesteringar 

uppgår till 240 Mkr, vilket är 122 Mkr lägre än de totala 

budgetanslagen. Utöver årsbudget finns också en 

omfattande ombudgetering (tilläggsbudget) av 

investeringar från tidigare som inte genomförts pga 

förseningar. 
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UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL 

 

Kommunens målstyrningsarbete 

Just nu pågår arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen av kommunens verksamhet genom mål och uppföljning genom 

nyckeltal/mått. Utvecklingen nationellt går allt mer mot att genom öppna jämförelser ska invånaren kunna se och jämföra över tid, och 

mellan kommuner och utförare, vad verksamheten har för resultat. Det yttersta målet är naturligtvis en effektiv verksamhet av god 

kvalitet.  

Politiska beslut i fullmäktige och nämnder ska få återverkningar i hela kedjan i organisationen. Mål för verksamheten sätts på olika 

nivåer, och dessa bildar en röd tråd av mål och åtgärder för att nå målen. Målkedjan går från vision och övergripande gemensamma 

mål för hela kommunen till nämnds-, bolags- och verksamhetsmål.  Nyckeltalen ska överskådligt presentera läge, mål och resultat för 

verksamhet och ekonomi. Viktigt är att hela organisationen och alla medarbetare görs delaktiga i styrprocessen. De satta målen ska ju 

påverka vårt sätt att arbeta i organisationen.  

Nedan redovisas de övergripande mål som är nu gällande. De har perspektiven medborgar-/kundmål, resursmål, miljömål samt 

tillväxtmål. Denna rubriksättning kommer att förändras. Nyckeltalen/måtten är bland annat hämtade från SCB:s medborgar-

undersökning samt kommunens medarbetarundersökning. Dessa är attitydundersökningar. Hur medborgaren och medarbetare 

uppfattar kvalitet och resultat i verksamheterna ger en viktig signal om områden att arbeta vidare med. Vår verksamhet finns för 

kommuninvånarna – vi finns till för andra. 

     = Målet är nästan uppfyllt/uppfyllt                 = Målet är inte uppfyllt             = Mätning är inte gjord ännu 

Medborgar-/Kundmål 

Invånarna i Värnamo kommun ska känna sig trygga   

Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning. Egen tilläggsfråga: "Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära ett sådant ideal 

kommer tryggheten i Värnamo kommun?" (Max 100 p)  

Nulägesnivå: 65 p vår 2015 

Målnivå: 65 p  

Uppföljningsintervall: Vartannat år. 

 

 

  



FÖ RVALTNINGSBERA TTELSER 

~ 5 ~ 

Medborgarna ska uppleva att Värnamo är en attraktiv kommun att leva och bo i 

Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, NRI (Nöjd Region Index, max 100 p). Helhetskänsla, rekommenderar andra att flytta hit, 

arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikation, kommersiellt utbud, fritid och trygghet. 

Nulägesnivå: 61 p vår 2015 (snitt för alla kommuner i SCB-mätningen 2015 var 60 p)  

Målnivå: 68 p. 

Uppföljningsintervall: Vartannat år. 

 

 

Resursmål 

Årets resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 % och för perioden* ska genomsnittet 

inte understiga 2,5 % 

* Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt. 

Mätmetod: Årets resultat, med undantag för de poster som vid balansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del av 

pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997, ska för ett enskilt år inte understiga 2 % av summan av allmän kommunalskatt, kommunal-

ekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. För perioden ska genomsnittet inte understiga 2,5 %. 

Nulägesnivå: Prognos bokslut 2015-12-31 innebär -0,3 % för det enskilda året 2015 och +2,0 % för den aktuella perioden 2013-2018 

(uppdaterat 2015-09-01). 

Målnivå: Se målformulering.  

Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut). 

 

 

 

Bokslut perioden 2013-2018 Bokslut för år 2015 
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Investeringar (exkl affärsverksamhet**) ska för perioden*** i sin helhet självfinansieras. 

**  Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet. 

*** Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt. 

Mätmetod: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exkl affärsverksamhet**) ska för perioden*** inte överstiga summan av resultat 

(enligt balansavstämning och med justering för genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997) och under 

samma tidsperiod genomförda avskrivningar. 

Nulägesnivå: Prognos bokslut 2015-12-31 innebär +3,9 Mkr (uppdaterad 2015-09-01) 

Målnivå: Se målformulering. 

Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt årsbokslut). 

 

 

 

Medarbetarna i Värnamo kommun ska vara nöjda med sin upplevda arbetssituation i frågor 

som delaktighet, respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling. 

Mätmetod: Medarbetarundersökningens Nöjd medarbetarindex, NMI. 

Nulägesnivå: 76 i medelbetyg på en skala från 0 till 100 år 2013. 

Målnivå: 77 i medelbetyg på en skala från 0 till 100 år 2015.  

Uppföljningsintervall: Vartannat år, nästa gång höst 2015. 
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Miljömål 

Kommunens medborgare och kommunens egna anställda ska vara nöjda med kommunens 

miljöarbete i sin helhet. 

Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, NMI (Nöjd Medborgar Index) del B11:1 om vad medborgarna tror/tycker om kommunens 

insatser för att kommuninnevånarna ska kunna leva miljövänligt samt medarbetarundersökning. 

Nulägesnivå: 6,0 vår 2015 (snitt för alla kommuner i SCB-mätningarna 2015 var 6,0, bästa kommun 7,1). Anställdas uppfattning 39 % 

nöjda år 2013. 

Målnivå: 7,0, samt 60 % nöjda anställda år 2015. 

Uppföljningsintervall: Vartannat år SCB. nästa medarbetarundersökning höst 2015. 

 

 

 

 

Värnamo kommun som geografiskt område ska reducera utsläppen av växthusgaser med 

minst 40 % till år 2020 jämfört med 1990 års nivå.  

Mätmetod: Svensk MiljöEmissionsData (SMED)(RUS). Utfallen justeras löpande i takt med att statistik och beräkningsmetoder 

förbättras. Man räknar då även om åren bakåt i tiden för att nya metoder inte ska medföra trendbrott. 

Nulägesnivå: Minskat med 29,8 % mellan åren 1990-2012. (Uppdaterad 1410) 

Målnivå: Minskning med minst 40 % mellan åren 1990-2020. 

Uppföljningsintervall: En gång per år.  

  

Kommunens medborgare Kommunens anställda 

Senaste mätningen gjord år 2015 
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Tillväxtmål 

Övergripande mål: Värnamo kommun skall ha en tillväxt som möjliggör välstånd för 

invånarna. Tillväxtmålen skall vara tillräckligt höga för att ge förutsättningar för en kommunal 

service- och tjänsteverksamhet, som möter invånarnas förväntningar och behov. 

Mätmetod: SCB kommunfakta, SCB Årsbok Sveriges kommuner. 

Nulägesnivå: Befolkning (20141101) 33 302 invånare.  Sysselsättningsgrad (2014) kvinnor 20-64 år 81,3 %, män 20-64 år 84,6 %.  

Medelinkomst kvinnor/män 20-64 år (2014) 0,7 % över rikssnitt. 

Målnivå: Befolkning (20141101) 33 320 invånare, (20151101) 33 460 invånare, (20161101) 33 620 invånare,  

(20171101) 33 800 invånare, (20181101) 34 000 invånare, (20191101) 34 220 invånare, (20201101) 34 460 invånare.  

Sysselsättningsgrad (2019) kvinnor/män 20-64 år 90 %. Medelinkomst (2019) 2 % över rikssnitt. 

Uppföljningsintervall: I enlighet med den kontinuitet SCB kommunfakta samt SCB Årsbok Sveriges kommuner produceras. 

 

 

 

  

 

 

 

   Senaste mätningen år 2014, värde 81,3 % 

Befolkning Sysselsättningsgrad kvinnor 20-64 år 

Senaste mätningen år 2014, värde 84,6 % Senaste mätningen år 2014, värde 0,7 %  

Sysselsättningsgrad män 20-64 år  Medelinkomst över rikssnitt  
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UTVÄRDERING AV EKONOMISK STÄLLNING 

 

Resultat 

Kommunen redovisar för första halvåret 2015 ett 

resultat på -21 Mkr. I resultatet ingår en fordran mot 

AFA för inbetalda försäkringspremier år 2004 på 14,4 

Mkr. Pengarna förväntas utbetalas till kommunen under 

hösten. 

 

Den ursprungliga årsbudgeten var på +16 Mkr. Under 

året har revidering skett av årsbudgeten, dels genom 

anpassning till den nya nämnds- och förvaltnings-

organisationen och dels genom att nämnderna använt 

delar av resultatfonder. Den reviderade budgeten har 

ett helårsresultat på +8 Mkr. Rivningen av fd mejeriet 

beräknas belasta resultatet 2015 med 2,6 Mkr och 

oplanerade utgifter för datalicenser med 2,2 Mkr. 

Prognosen för resultat vid årets slut pekar mot ett 

underskott på 4 Mkr.  

 

Som tidigare nämnts är delårsresultatet negativt, vilket 

även var fallet samma period förra året (-21 Mkr). Att 

periodresultaten är negativa är oroande men kan till viss 

del förklaras av att kostnaderna för första halvåret är 

avsevärt högre än andra halvåret.  

 

Den största orsaken till detta är att de anställdas uttag 

av semesterdagar främst sker under juli månad men 

också till viss del under juni och augusti månader. Övriga 

månader ökar den intjänade rätten till semester, medan 

den under dessa tre månader minskar avsevärt. Detta 

påverkar därför andra halvårets kostnader som därmed 

blir lägre. 

 

Nämnderna visar i sin helårsprognos ett förväntat 

underskott mot reviderad budget vid årets slut på 

sammanlagt 18,5 Mkr. De största underskotten visar 

medborgarnämnden (-9,6 Mkr), omsorgsnämnden (-3,7 

Mkr) och tekniska utskottet (-3,4 Mkr) 

 

Övriga nämnder prognostiserar mindre under- eller 

överskott till årets slut. Se vidare driftredovisningen och 

respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

 

Investeringar 

Kommunens investeringar uppgår under första halvåret 

2015 till 99,7 Mkr. Den största investeringen avser nya 

avloppsreningsverket vid Stomsjö samt pumpstationer 

och överföringsledningar till detta. Byggandet av det nya 

reningsverket slutförs under hösten i år och avskrivning 

kommer då att påbörjas. 

 

Prognosticerade investeringar för helåret uppgår till 240 

Mkr. Anslagna medel till investeringar är 362 Mkr; vilket 

innebär att allt inte kommer att genomföras till årets 

slut. 

 

I avsnittet investeringsredovisning finns redovisat varje 

nämnds utfall och prognosperiodens största 

investeringar. 

 

2014 års investeringar blev hela 264 Mkr. Om 

kommunen investerar för mer än årets resultat och 

årets avskrivningar innebär det att kapital måste tillföras 

antingen genom att befintliga likvida medel används 

eller att externa lån upptas.  

 

Fram till och med 2013 har kommunen kunnat 

finansiera samtliga investeringar med egna medel. Med 

den höga investeringsnivå som finns i investeringsplan 

har det dock inte varit möjligt att fortsätta med detta 

under 2014 och 2015, utan 200 Mkr har upptagits i lån 

för den avgiftsfinansierade verksamhetens 

investeringar, framförallt till det nya reningsverket. 

Ytterligare lån beräknas upptas under hösten 2015. Den 

beslutade maximala låneramen är i nuläget sammanlagt 

292 Mkr. 

  

Nästan alla kommunala investeringar i den skatte-

finansierade verksamheten medför, till skillnad från 

investeringar i affärsdrivande verksamhet, oftast en 

utökad verksamhet med kostnadsökningar som följd. 

Räntekostnader för lån innebär också att det 

ekonomiska utrymmet för verksamheterna minskar.  

 

Noteras i sammanhanget bör också göras att 

investeringarna i Gummifabriken, som ägs av ett 

kommunalt bolag, inte framgår av kommunens 

redovisning och nyckeltal men är betydande i ett 

koncernperspektiv. 
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Balanskravet utifrån helårsprognos 

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste 

överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt 

underskott mot balanskravet ska återställas inom de 

närmaste tre budgetåren. Kommunen har inte några 

underskott från tidigare år som ska återställas. 

 

Realisationsvinster ska inte ingå i denna avstämning mot 

balanskravet. Årets prognostiserade resultat på  

-4,1 Mkr blir, efter justering med realisationsvinsterna 

på -1,5 Mkr sammanlagt -5,6 Mkr. Det innebär att 

kommunen under 2015, om bokslutet blir enligt 

nuvarande prognos, inte förväntas att uppfylla lagens 

krav om balans i ekonomin.  

 

Avstämning god ekonomisk hushållning 

utifrån prognos 

Avstämning av de övergripande målen sker i särskilt 

avsnitt i denna delårsrapport. Avstämningen av 

nämndernas verksamhetsmål för 2015 sker i respektive 

nämnds verksamhetsberättelse. 

 

Avstämning övergripande finansiella mål 

utifrån prognos 

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har beslutat 

om följande övergripande finansiella mål för år 2015: 

 
1. Årets resultat, med undantag för de poster som 

vid balansavstämning inte ska medräknas och 
genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse 
intjänad tom 1997, ska för ett enskilt år inte 
understiga 2 % av summan av allmän kommunal-
skatt, kommunalekonomisk utjämning och 
kommunal fastighetsavgift. För perioden (3 år 
framåt och 3 år bakåt) ska genomsnittet inte 
understiga 2,5 %. 

 

Prognos för årets resultat 2015, med justering för 

realisationsvinster, uppgår till -5,6 Mkr. Summan av 

allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning 

och kommunal fastighetsavgift beräknas uppgå till 1 686 

Mkr. Förväntat resultatet blir därmed -0,3 % av 

intäkterna och målet blir därmed inte uppfyllt för det 

enskilda året 2015.  

Vid avstämning tre år bakåt och tre års budget framåt 

(2013-2018) uppgår resultatet till +2,0 %. Även ur det 

tidsperspektivet kommer målet inte att uppfyllas. 

 

2. Investeringar: Den totala 
nettoinvesteringsvolymen (exkl. affärsverksamhet 
ska för perioden (3 år framåt och 5 år bakåt) inte 
överstiga summan av resultat (enligt 
balansavstämning och med justering för 
genomförd inlösen av del av pensionsförpliktelse 
intjänad tom 1997) och under samma tidsperiod 
genomförda avskrivningar.)  

 

Årets investeringar (exkl. affärsverksamhet) beräknas 

uppgå till cirka 115 Mkr. Justerat årsresultat (exkl. 

realisationsvinster och avskrivningar) beräknas bli 74,8 

Mkr. Årets investeringar överstiger därmed årets 

resultat och avskrivningar med 40,5 Mkr.  

 

För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt 

(2011-2018) överstiger resultat och avskrivningar 

investeringarna med ca 4 Mkr. Målet blir därmed 

uppfyllt. 

Se vidare särskilt avsnitt om avstämning av kommunens 

övergripande mål. 

 

Utveckling av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning 

Den totala ökningen av skatteintäkter, kommunal-

ekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift 

mellan år 2014 och 2015 beräknas bli 2,7 %. År 2014 var 

ökningen 1,9 %. Denna utveckling påverkas dock mycket 

av skatteväxlingar med landstinget för kollektivtrafik, 

färdtjänst och hemsjukvård. Ökningen mellan 2013 och 

2014 hade, oräknat effekterna av skatteväxlingen, varit 

+2,5 %. 

 

År 2001 genomförde kommunen en skattesänkning med 

0,25 procentenheter. Från 2014 har en skattehöjning 

genomförts med 0,18 procentenheter. Trots denna 

höjning har Värnamo kommun lägst skattesats bland 

kommunerna i Jönköpings län. Kommunfullmäktige 

beslutade i juni 2015 att till år 2016 höja kommunal-

skatten med ytterligare 0,40 procentenheter till 21,52 

procent. 

 

Avvikelsen mot budget för år 2015 avseende skatte-

intäkter och kommunalekonomisk utjämning (inkl 

fastighetsavgift) beräknas till -10,1 Mkr. Orsaken till 

lägre intäkterna är fördröjning i konjunkturåterhämtning 

i förhållande till de prognoser som utställdes under 

hösten 2014 samt något färre invånare i kommunen per 

2014-11-01 än budgeterat. 
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Utveckling av nettokostnader 

Den totala ökningen av nettokostnaderna inklusive 

avskrivningar mellan år 2014 och 2015 beräknas uppgå 

till 3,3 %.  

Utveckling av nettokostnadsandelen 

 P2015  2014 2013 2012 2011 

Verksamhetsnetto av  

skatter+utjämning 

 

94,9% 

 

94,5% 

 

92,0% 

 

93,9% 

 

91,2% 

Avskrivningar av 

skatter+utjämning 

 

5,5% 

 

5,4% 

 

5,2% 

 

5,3% 

 

5,4% 

Verksamhetens 

nettokostnader (inkl 

avskrivningar) av 

skatter+utjämning 

 

 

 

100,4% 

 

 

 

99,9% 

 

 

 

97,2% 

 

 

 

99,2% 

 

 

 

96,6% 

Finansnetto av 

skatter+utjämning 

 

-0,2% 

 

-0,3% 

 

-0,2% 

 

-0,5% 

 

-0,5% 

 

Verksamhetens nettokostnadsandel beräknas under 

femårsperioden att öka med 3,7 procentenheter. 

Avskrivningsnivån kommer, trots ökad nivå med 9,5 Mkr 

under femårsperioden, inte ökat mer än 0,1 

procentenheter i förhållande till skatteintäkter och 

utjämning.  

 

Pensionsskulden (inkl. löneskatt) 

I enligt med den kommunala redovisningslagen 

betraktas pensionsrätt intjänad före 1998 inte som en 

skuld utan som en ansvarsförbindelse. Per 2015-06-30 

uppgår kommunens pensionsskuld till 660 Mkr, vilket är 

en minskning med 8 Mkr jämfört med per 2014-12-31. 

 

Kommunen återlånar de medel som avser de anställdas 

intjänade pensionsrätt före år 1998 till finansiering av 

genomförda investeringar. Några medel till framtida 

pensionsutbetalningar finns inte avsatta i pensions-

stiftelser eller liknande. Kommunen har dock 

ambitionen att när ekonomin så tillåter förtidsinlösa 

(försäkra) delar av ansvarsförbindelsen. Under 2013 

gjordes inlösen med 9,9 Mkr (inkl löneskatt). Totalt har 

motsvarande 141 Mkr lösts in. Under 2015 planeras i 

nuläget inte någon inlösen. Förtidsinlösen innebär att 

kostnaden belastar kommunen nu och inte i framtiden 

när de tidigare anställda får sin pension utbetald. Under 

den närmaste 15-årsperioden kommer trots detta 

utbetalningarna av pensioner som intjänats före 1998 

att öka kraftigt.  

 

Intjänad pensionsrätt för lön över 7,5 inkomst-

prisbasbelopp utbetalas i form av en löpande 

försäkringspremie. Därmed återstår endast några 

enstaka mindre särskilda pensionsförmåner i 

avsättningen för pensioner.  

Befolkningsutveckling 

Efter en mellanperiod på två år (2008-2009) då 

kommunens invånarantal sjönk har under 2010-2015 

befolkningsantalet åter ökat, under detta året första sex 

månader med 121 (33.455) personer. I den nya visionen 

som antagits av kommunfullmäktige i augusti 2015 

anges att kommunen ska ha 40.000 invånare år 2035. 

 

Avslutande kommentar och analys 

Den kraftiga lågkonjunkturen sedan 2008-2009 påverkar 

också kommunens ekonomi. Betydligt lägre tillväxt i 

skatteunderlaget har medfört lägre intäkter. Högre 

arbetslöshet har ökat kommunens kostnader för bl a 

försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder för såväl 

unga som äldre. En viss återhämning av konjunkturen 

har skett de senaste 2-3 åren men det tar tid och 

arbetslösheten har bitit sig fast. 

 

Förändringen i utjämningssystemen som gjorts har 

också medfört försämrade ekonomiska villkor för 

kommunen.  

 

Behovet av mer ekonomiska resurser och att flera av 

kommunens nämnder har svårigheter att hålla sina 

nettokostnader inom den tilldelade budgetramen, vilket 

är oroväckande och innebär ett ansträngt ekonomisk 

läge. Eftersom kommunen också befinner sig i en 

mycket investeringsintensiv period ökar behoven av 

tillskott medel till dessa, vilket då måste ske med lånade 

medel. I nuläget är låneräntorna extremt låga men 

beredskap måste finnas för att klara en högre räntenivå 

i framtiden. 

 

De nämnder som prognostiserar större underskott 

måste vidta åtgärder för att begränsa dessa underskott 

till årets slut. Såväl omsorgsnämnden som medborgar-

nämnden har ett sådant arbete igång och förväntningar 

att detta ska leda till lägre kostnadsnivå finns. En dialog 

kring arbetet ska hålls fortlöpande med 

kommunstyrelsen. 

 

Med en negativ prognos till årets slut för kommunen 

som helhet är det också viktigt att även de nämnder 

som i sin prognos visar på överskott eller i nivå med 

budget gör vad som är möjligt för att begränsa 

kostnaderna. En god kostnadskontroll är en 

förutsättning för att ha en ekonomi i balans.
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PERSONALREDOVISNING 

 

Anställda 

Förvaltning Tills-

vidare-

anställda

*

Års-

arbetare

Tidsbegr 

månads-

anställda

Års-

arbetare

Tills-

vidare-

anställda

*

Års-

arbetare

Tidsbegr 

månads-

anställda

Års-

arbetare

Barn- och utbildningsförv. 1129 1070 170 137 1 039 990 148 125

Kommunledningskontoret 74 74 3 3 59 59 2 2

Kulturförv. 25 23 3 3 26 24 1 1

Medborgarförv. 156 151 69 67 166 163 70 68

Miljö- och stadsbyggn. 38 37 4 3 40 39 0 0

Omsorgsförv. 1025 874 73 59 981 832 65 53

Räddningstj. 38 37 0 0 36 36 1 1

Serviceförv. 140 121 10 8

Tekniska kontoret 172 167 7 7 163 160 21 19

Upphandlingsförv. 11 10 3 3 13 12 4 4

Totalt 2 668 2 443 332 282 2 663 2 436 322 281

2014-12-31 2015-06-30

 
Tabell 1. Personalvolym per förvaltning den 30 juni resp. år. *Grundanställningar exkl. tillfälliga placeringar. 

 

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har minskat med sju och antalet tidsbegränsat månadsanställda har minskat med 

en årsarbetare jämfört med 31 december 2014. Sammantaget en minskning motsvarar åtta årsarbetare. 

Serviceförvaltningen bildades 1 januari 2015 och består av kostorganisation, IT-organisation och vaktmästeri i Stadshuset. 

Under 2015 kommer en bokningsenhet att bildas som ska hålla samman all vikariehantering för förskola, äldreomsorg och 

kost. Personal är överflyttad till serviceförvaltningen från barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen samt 

kommunledningskontoret (it, vaktmästeri). De stora förändringarna i antal anställda för dessa tre förvaltningar beror 

främst på omorganisationen. En ny utvecklingsavdelning bildades inom kommunledningskontoret 1 januari 2015. De 

tillsvidareanställda inom medborgarförvaltningen har ökat med 12 årsarbetare, främst inom barn/ familj/ungdoms-

sektionen samt inom ensamkommande barn. Ökningen av tidsbegränsat anställda på tekniska kontoret beror främst på 

säsongsanställningar. Pensionsavgångarna uppgick första halvåret till 35, vilket är tre färre än motsvarande period 2014. 
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Övertid och mertid 

Övertid Fyllnadslön Totalt Övertid Fyllnadslön Totalt

kkr kkr kkr kkr kkr kkr

Barn- och utbildningsförv. 366 713 1 079 180 546 726

Kommunlednings-kontoret 180 41 221 70 18 88

Kulturförv. 90 51 141 55 56 111

Medborgarförv. 363 73 436 285 82 367

Miljö- och stadsbyggn. 67 0 67 1 15 16

Omsorgsförv. 1 277 4 288 5 565 1 119 3 958 5 077

Räddningstj. 86 230 316 90 241 331

Serviceförv. 21 236 257

Tekniska kontoret 755 29 784 883 39 922

Upphandlingsförv. 6 8 14 5 7 12

Periodiseringspost, ej fördelad per förvaltning -11 0 -11 0 0 0

Totalt 3 179 5 433 8 612 2 709 5 198 7 907

140101–140630 150101–150630

Förvaltning

 
Tabell 2. Kostnader i redovisningen för övertid och mertid (exkl. PO-tillägg) i kkr per förvaltning.  

 

De totala kostnaderna för övertid och mertid är cirka 8,2 procent lägre 2015 jämfört med 2014. Kostnaderna för övertid 

är cirka 14,8 procent lägre och kostnaderna för fyllnadslön är cirka 4,3 procent lägre. Fyllnadslön utgår när en 

deltidsanställd utför arbete på tid utöver den fastställda arbetstiden (fyllnadstidsarbete). 

 

Övertid och mertid i timmar 

Övertid Fyllnadslön Totalt Övertid Fyllnadslön Totalt

tim tim tim tim tim tim

Barn- och utbildningsförv. 1027 4460 5487 680 3 224 3 904

Kommunlednings-kontoret 422 216 638 120 63 183

Kulturförv. 225 243 468 116 196 312

Medborgarförv. 1185 417 1602 895 483 1378

Miljö- och stadsbyggn. 145 42 187 8 75 83

Omsorgsförv. 3842 24229 28071 3 437 22 509 25 946

Räddningstj. 653 150 803 409 274 683

Serviceför. 54 1 481 1 535

Tekniska kontoret 1916 164 2080 2272 223 2495

Upphandlingsförv. 21 48 69 14 31 45

Totalt 9 436 29 969 39 405 8 005 28 559 36 564

140101–140630 150101–150630

Förvaltning

 
Tabell 3. Antal övertids- och mertidstimmar per förv. Timmar för övertid i ledighet och fyllnad i ledighet ingår.  

 

Då övertid och mertid även kan tas ut i ledighet kan enbart kostnaderna inte ge hela bilden av den faktiska övertiden och 

mertiden. Tabell 3 visar att det totala antalet övertids- och mertidstimmar inklusive uttagna timmar i ledighet är cirka 7,2 

procent färre 2015 än första halvåret 2014. Antalet övertidstimmar är cirka 15,2 procent färre och antalet timmar för 

fyllnadslön är cirka 4,7 procent färre. 
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Timlön 

Timlön Timlön Timlön Timlön

kkr tim kkr tim

Barn- och utbildningsförv. 5 196 40 111 6 366 46 575

Kommunlednings-kontoret 700 5 987 172 700

Kulturförv. 130 1 256 75 691

Medborgarförv. 985 10 748 1 404 14 465

Miljö- och stadsbyggn. 50 605 43 181

Omsorgsförv. 17 465 135 179 14 316 114 012

Räddningstj. 1 069 1 661 1 089 1 673

Serviceförv. 1 105 8 711

Tekniska kontoret 246 3 517 380 4 374

Upphandlingsförv. 0 0 0 13

Periodiseringspost, ej fördelad per förvaltning 1 198 0 1 420 0

Totalt 27 039 199 064 26 370 191 395

140101–140630 150101–150630

Förvaltning

 
Tabell 4. Kostnader i redovisningen för timlön (exkl. PO-tillägg) i kkr samt antal timmar per förv. *Timlön PAN ingår 

 

Kostnaderna för timlön är cirka 2,5 procent lägre 2015 jämfört med 2014 och antalet timmar är cirka 3,9 procent färre. 

 

Sysselsättningsgrad 

Förvaltning 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30

Barn- o utb förv. 94,4 94,6 94,9 95,0 95,7

Kommunledn kont 0,9 98,1 98 97,8 99,2

Kulturförv 94,8 94,9 91,5 92,5 91,7

Medborgarförv 96,7 96,8 96,5 96,4 96,9

Miljö- och stadsb 96,1 96,1 97 96,8 97,5

Omsorgsförv 85,7 85,1 85,3 85,5 85,0

Räddningstj 97,4 97,4 98,7 98,7 98,6

Serviceför. 87,0

Tekniska kontoret 97,3 97,3 97,4 97,6 98

Upphandlingsförv 92,1 92,1 92,1 91,4 92,7

Totalt 91,5 91,4 91,6 91,7 91,6  

Tabell 5. Medelsysselsättningsgrad i % per förv. Hänsyn ej tagen till partiella ledigheter. Urval: tillsvidareanställda.  

 

Medelsysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda har minskat med 0,1 procentenhet. 

 

Totalt 2013-06-30 2013-12-31 2014-06-30 2014-12-31 2015-06-30

Sysselsättningsgrad 100 % 63,3 63,6 63,5 63,7 64,0

Sysselsättningsgrad 75-99 % 26 25,3 26,0 25,2 25,1

Sysselsättningsgrad 0-74 % 10,7 11,1 10,5 11,1 10,9  
Tabell 6. Andel anställda utifrån sysselsättningsgrad. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda.  

 

Av tabell 6 framgår att andel anställda (inklusive tidsbegränsat månadsanställda) som har en heltidsanställning är 0,3 

procentenheter högre än vid årsskiftet. Anställningar som uppgår till 75-99 procent har minskat 0,1 procentenhet och 

anställningar som har en sysselsättningsgrad 0-74 procent har minskat 0,2 procentenheter. 
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Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvarotiden har första halvåret ökat med 1 procentenhet från 5,4 procent till 6,4 procent jämfört med 

motsvarande period 2014. Sjukfrånvaron bland kvinnor har ökat med 1,1 procentenheter till 6,9 procent och bland 

männen med 0,5 procentenheter till 4,3 procent. Andel sjukfrånvaro som är 60 dagar eller längre uppgår till 51,8 

procentenheter, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period 2014 med 1,4 procentenheter. 

 

Kön och 

åldersintervall

Sjukfrånvarotid 

150101–150630 (%)

Andel≥60 dagar 

150101–150630 (%)

Sjukfrånvarotid 

förändring mellan 

140101–140630 och 

150101–150630 

(procentenheter)

Andel ≥60 dagar 

förändring mellan 

140101–140630 och 

150101–150630 

(procentenheter)

Kvinnor 00-29 5,1 16,9 1,0 9,4

Män 00-29 4,6 31,1 -0,3 18,1

Totalt 00-29 4,9 20,4 0,7 11,3

Kvinnor 30-49 6,9 55,2 1,0 1,1

Män 30-49 3,9 32,8 0,4 -16,1

Totalt 30-49 6,3 52,4 0,8 -1,0

Kvinnor 50-99 7,4 56,5 1,3 1,5

Män 50-99 4,6 56,8 0,8 8,3

Totalt 50-99 6,8 56,5 1,2 2,6

Totalt kvinnor 6,9 53,1 1,1 1,6

Totalt män 4,3 44,3 0,5 0,8

Totalt 00-99 6,4 51,8 1,0 1,4  
Tabell 7. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid utifrån åldersintervall och kön. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. 

Kolumnen ”andel≥60 dagar” avser den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller 

mer.  

 

Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga åldersintervall. Den största ökningen, 1,2 procentenheter, finns inom intervallet 50 

år och äldre. En minskning har dock skett bland män 29 år och yngre med 0,3 procentenhet. Den största ökningen finns 

bland kvinnor 50 år och äldre med 1,3 procentenheter. Vid månadsvis jämförelse mellan 2015 och 2014 har den största 

ökningen skett i perioden april till juni 2015. Den långa sjukfrånvaron har minskat inom intervallet 30-49 år med en 

procentenhet. Inom övriga åldersintervall kan dock konstateras en ökning. Den största ökningen, 18,1 procentenheter, 

finns bland män 20 år och yngre. Den långa sjukfrånvaron har ökat med 1,6 procentenheter bland männen och med 0,8 

procentenheter bland kvinnorna. 

 

Värnamo kommun arbetar aktivt med främjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Våren 2015 genomfördes 

hälsoutbildningen för fjärde gången tillsammans med Previa. Syftet var att stimulera medarbetare till en livsstil som 

stärker hälsan samt minskar såväl korttidssjukfrånvaro som risken för längre sjukfrånvaro. Utvärderingen visar bla att 

antalet sjukfrånvarotillfällen har minskat för deltagarna. Uppföljning av de tre tidigare genomförda utbildningarna visar 

att antalet sjukfrånvarotillfällen minskat avsevärt jämfört med antalet tillfällen innan påbörjat utbildningstillfälle. Den 

psykiska ohälsan ökar i Sverige och såväl den långa som den korta sjukfrånvaron ökar i Värnamo kommun. Orsakerna till 

sjukskrivningar är annorlunda idag jämfört med för 5-10 år sedan och antalet sjukskrivna till följd av psykisk ohälsa ökar. 

Därför har ledningsgruppen efter förslag från personalavdelningen beslutat om tre insatser samt aktuell målgrupp för de 

olika aktiviteterna. 1) Chefsföreläsning – ”Våga Fråga”. En halvdagsföreläsning med teori och praktik och ”Case 

hantering”. Målgrupp är samtliga chefer med personalansvar. 2) Förkortad version av Hälsoutbildningen riktad mot 

medarbetare med psykisk ohälsa. 3) Två lunchföreläsningar med temat ”Att drabbas av psykisk ohälsa” och ”Stress och 

stresshantering”. Målgrupp för båda föreläsningarna är samtliga kommunanställda. Våren 2015 har införandet av 

utredningsplatser påbörjats. Syftet är att utreda arbetsförmågan och få tillbaka sjukskrivna i ordinarie eller annat arbete 

och därmed minska sjukfrånvaron. I syfte att förbättra och kvalitetssäkra kommunens rehabiliteringsarbete påbörjas 

införandet av hälsoSAM, en funktion i kommunens PA- lönesystem som ska vara ett stöd för att styra och hjälpa cheferna 

i deras arbete med att identifiera och dokumentera åtgärder för att undvika ohälsa och för att få sjukskrivna personer 

tillbaka till arbete. 
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Förvaltning Sjukfrånvarotid 

150101–150630 (%)

Andel≥60 dagar 

150101–150630 (%)

Sjukfrånvarotid 

förändring mellan 

140101–140630 och 

150101–150630 

(procentenheter)

Andel ≥60 dagar 

förändring mellan 

140101–140630 och 

150101–150630 

(procentenheter)

Barn- o utb förv. 4,9 46,5 0,9 0,7

Kommunledn kont 2,4 31,2 0,2 -2,0

Kulturförv 7,4 74,4 3,5 13,4

Medborgarförv 9,6 50,8 1,9 20,0

Miljö- och stadsb 2,0 27,8 -2,4 -39,9

Omsorgsförv 8,4 57,7 1,1 1,2

Räddningstj 2,8 62,6 0,8 15,8

Serviceförv. 5,9 42,2

Tekniska kontoret 4,1 34,4 0,4 -22,5

Upphandlingsförv 8,5 85,0 1,8 0,2

Totalt 00-99 6,4 51,8 1,0 1,4  
Tabell 8. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda. För 

medborgarförvaltningen ingår 58 medarbetare på BEA-avtalet.  

 

Den totala sjukfrånvarotiden har minskat inom miljö- och stadsbyggnadskontoret men ökat inom övriga förvaltningar. 

Den största ökningen finns inom kulturförvaltningen, medborgarförvaltningen och upphandlingsförvaltningen. 

Långtidssjukfrånvaron har minskat inom miljö- och stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret och 

kommunledningskontoret men ökat inom övriga förvaltningar. Vid förändringar i de mindre förvaltningarna påverkas 

sjukfrånvaron märkbart när någon enstaka medarbetare blir sjuk eller återkommer i arbete efter sjukfrånvaro. 
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RESULTATRÄKNING 

 

Belopp i kkr Not 

Justerad 
budget 

2015 
Prognos 

2015 
Budget-

avvikelse 

Utfall 
tom 

2015-06 

Utfall 
tom 

2014-06 
Bokslut 

2014 
          

Verksamhetens intäkter 1      201 513 182 629 376 669 

Verksamhetens kostnader 2      -1 019 994 -988 121 -1 928 416 

Nettokostnad exkl 
avskrivningar   

-1 593 156 -1 601 121 -7 965 -818 481 -805 492 -1 551 747 

          

Avskrivningar 3 -92 300 -92 300 0 -46 150 -42 913 -88 334 

          

          

Verksamhetens nettokostnad   -1 685 456 -1 693 421 -7 965 -864 631 -848 405 -1 640 081 

          

Skatteintäkter  4 1 405 546 1 399 924 -5 622 699 300 677 104 1 348 116 
Generella statsbidrag och 
utjämning  

5 

291 000 286 552 -4 448 142 021 146 839 294 024 

Finansiella intäkter 6 5 650 5 560 -90 3 426 4 205 6 498 

Finansiella kostnader  7 -8 417 -2 755 5 662 -1 128 -537 -1 658 

 
Årets resultat   8 323 -4 140 -12 463 -21 012 -20 794 6 899 

          

          

Balanskravsutredning          

Resultat enligt resultaträkning   -4 140   -21 014 -20 794 6 899 

Avgår reavinster vid försäljning  -1 511   -1 511 -370 -2 363 

Justerat resultat enligt balanskrav   -5 651   -22 525 -21 164 4 536 

        

I balanskravsutredningen för utfall 2015-06 ingår reavinster vid försäljning av exploateringsfastigheter, dock ej för maskiner och 

inventarier. Skälet till detta är det pågående arbetet med komponentindelning, varför några vinster ej ännu är bokförda för 2015. 
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BALANSRÄKNING 

 

Belopp i kkr Not 

Justerad 
budget 

2015 
Utfall tom 

2015-06 
Utfall tom 

2014-06 
Bokslut 

2014 

TILLGÅNGAR       

       

Anläggningstillgångar       

       

Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  8 1 787 000 1 507 197 1 363 339 1 436 213 

Maskiner och inventarier  9 ingår ovan 90 011 105 359 107 434 

       

Finansiella anläggningstillgångar 10 69 000 68 899 69 359 69 089 

Summa anläggningstillgångar   1 856 000 1 666 107 1 538 057 1 612 737 

       

Omsättningstillgångar       

       

Förråd  ingår nedan 3 625 3 801 5 638 

Kortfristiga fordringar  11 ingår nedan 133 394 123 157 122 515 

Kassa och bank  12 242 000 258 476 193 207 158 578 

Summa omsättningstillgångar   242 000 395 496 320 165 286 730 

       

Summa tillgångar   2 098 000 2 061 603 1 858 222 1 899 467 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

       

Eget kapital  13 1 211 000 1 257 013 1 250 332 1 278 024 

därav årets resultat  8 000 -21 012 -20 794 6 899 
       

Avsättningar       

       

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser  14 ingår ovan 27 556 28 282 28 687 

Andra avsättningar  15 85 000 120 738 120 004 117 842 

Summa avsättningar  85 000 148 294 148 286 146 529 
       

Skulder       

       

Långfristiga skulder  16 321 000 239 801 132 304 134 786 

Kortfristiga skulder  17 481 000 416 494 327 300 340 127 

Summa skulder  802 000 656 296 459 604 474 913 
       

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   2 098 000 2 061 603 1 858 222 1 899 467 

       

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER       

       

Panter   Inga Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  18      

a) Pensionsföpliktelser som inte upptagits    660 270 673 816 668 095 
bland skulder eller avsättningar       

b) Övriga ansvarsförbindelser   2 109 423 1 600 573 1 600 443 

c) Medlemskap i Kommuninvest       
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KASSAFLÖDESANALYS 

 

Belopp i kkr Not 

Justerad 
budget 

2015 

Utfall          
2015-01      

till 2015-06 

Utfall          
2014-01      

till 2014-06 
Bokslut  

2014 

       

Den löpande verksamheten       

       

Årets resultat   8 000 -21 014 -20 794 6 899 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  19 92 000 47 916 47 999 93 841 

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  100 000 26 902 27 205 100 740 

       

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  0 -10 879 -13 655 -13 013 

Ökning/minskning förråd exkl.   0     

exploateringsfastigheter  0 1 239 -1 640 -1 407 

Investeringar i exploateringsfastigheter  0 0  -1 712 

Försäljning av exploateringsfastigheter  0 775  2 525 

Ökning/minskning kortfristiga skulder  0 76 367 20 920 33 747 

Kassaflöde från den löpande verksamhet  100 000 94 404 32 830 120 880 

       

Investeringsverksamheten       

       

Investering i materiella anläggningstillgångar  -362 000 -99 711 -140 922 -262 587 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 0 614 967 

Investering i finansiella anläggningstillgångar   0 0 0 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   0 0 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -362 000 -99 711 -140 308 -261 620 

       

Finansieringsverksamheten       

       

Nyupptagna lån  155 000 100 000 100 000 100 000 

Ökning anslutningsavgifter vatten & avlopp  0 5 015 1 637 0 

Ökning/minskning av långfristiga fordringar  0 190 -728 -458 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet  155 000 105 205 100 909 99 542 

       

Årets kassaflöde  -107 000 99 898 -6 569 -41 198 

       

Likvida medel vid årets början  139 000 158 578 199 776 199 776 

Likvida medel vid periodens slut  32 000 258 476 193 207 158 578 
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NOTER 

 

  2015-06-30  2014-06-30 

     

Not 1 Verksamhetens intäkter     

Försäljning, taxor och avgifter 81 735  81 166 

Hyror och arrenden 21 986  21 916 

Bidrag 47 741  45 519 

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 32 070  30 584 

Förändring skuld flyktingmottagning 932  1 724 

Förändring skogskonto 0  1 000 

Övriga intäkter 2 650  720 

Jämförelsestörande post avseende återbetalning av premie till AFA 14 400  0 

Summa intäkter 201 513  182 629 

     

Not 2 Verksamhetens kostnader     

Löner och pensioner inkl sociala kostnader -718 622  -694 074 

Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier -36 614  -38 205 

Lämnade bidrag -34 568  -36 166 

Köp av huvudverksamhet -69 177  -62 276 

Diverse köpta tjänster -51 937  -43 843 

Hyra/lesing av lokaler, mark och anläggningstillgångar -44 164  -43 904 

Bränsle, energi och vatten -21 190  -22 118 

Kostnder för transportmedel, transporter och resor -28 221  -30 275 

Övriga kostnader -12 560  -11 399 

Förändring fastighetsunderhållsreserv 835  1 828 

Förändring deponireserv -2 688  -2 437 

Förändring VA-investeringsfond -1 088  -5 252 

Förändring fritidsanläggningar underhållsfond 1  0 

Summa kostnader -1 019 994  -988 121 

     

Not 3 Avskrivningar     

Avskrivning fastigheter & anläggningar enligt plan -28 727  -26 567 

Avskrivning maskiner & inventarier enligt plan -17 423  -16 340 

Nedskrivning anläggningar 0  -6 

Summa avskrivningar -46 150  -42 913 

     

För siffror per 2015-06-30 är avskrivningarna preliminära, pga pågående 
projekt med komponentindelning. Se vidare under redovisningsprinciper.     

     

Not 4 Skatteintäkter     

Preliminärt erhållen allmän kommunalskatt 701 353  677 765 

Slutavräkningsdifferens föregående år 666  2 616 

Preliminär slutavräkning innevarande år (6 månader) -1 324  -1 254 

Mellankommunal kostnadsutjämning -1 395  -2 023 

Summa skatteintäkter 699 300  677 104 
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  2015-06-30  2014-06-30 

 
    

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning     

Inkomstutjämningsbidrag 110 696  102 264 

Kostnadsutjämningsavgift -6 311  -6 025 

Kostnadsutjämningsbidrag, LSS 8 038  10 742 

Regleringsbidrag -645  3 840 

Kommunal fastighetsavgift 28 511  27 658 

Strukturbidrag 1 732  1 722 

Införandebidrag 0  6 638 

Summa generella statsbidrag och utjämning 142 021  146 839 

     

Not 6 Finansiella intäkter     

Intäktsräntor 172  1 075 

Utdelningar på aktier och andelar 1 511  1 507 

Övriga finansiella intäkter 1 743  1 623 

Summa finansiella intäkter 3 426  4 205 

     

Not 7 Finansiella kostnader     

Ränta pensionsavsättning -69  -263 

Övriga räntekostnader och finansiella kostnader -1 060  -274 

Summa finansiella kostnader -1 128  -537 

     

Not 8 Mark, byggnader och anläggningar     

Ingående bokfört värde 1 436 213  1 263 951 

Årets pågående investeringar 99 711  125 955 

Årets försäljningar 0  0 

Årets nedskrivningar 0  0 

Årets avskrivningar -28 727  -26 567 

Utgående bokfört värde 1 507 197  1 363 339 

     

Avskrivningstider 0-50 år  0-50 år 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.     

     

Samtliga investeringar som är gjorda under 2015 är redovisade som pågående     

investeringar under mark, byggnader och anläggningar pga pågående projekt     

med komponentindelning. Detta medför att inga av periodens investeringar 
finns redovisade under maskiner och inventarier.     

Detta medför också att årets avskrivningar är preliminära.     

För vidare information se avsnittet redovisningsprinciper.     

     

Not 9 Maskiner och inventarier     

Ingående bokfört värde 107 434  106 982 

Årets investeringar 0  14 967 

Årets försäljningar 0  -244 

Årets nedskrivningar 0  -6 

Årets avskrivningar -17 423  -16 340 

Utgående bokfört värde 90 011  105 359 

     

Avskrivningstider 3-50 år  3-50 år 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.     
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  2015-06-30  2014-06-30 

     

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier och andelar 2 356  2 355 

Aktier i koncernföretag 4 000  4 000 

Utlämnade lån 56 701  56 701 

Långfristig fordran 746  1 206 

Bostadsrätter 5 097  5 097 

Summa finansiella anläggningstillgångar 68 899  69 359 

     

Not 11 Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 16 285  22 242 

Fordringar på staten 22 560  21 515 

Upplupna skatteintäkter 666  2 615 

Fordran mervärdeskatt 11 179  5 298 

Fordran bolag koncernkonto 13 082  20 894 

Fordran AFA försäkringspremier 14 400  0 

Övriga kortfristiga fordringar 55 222  50 593 

Summa kortfristiga fordringar 133 394  123 157 

     

Not 12 Kassa och bank     

Kommunen har en outnyttjad checkräkningskredit om 25 Mkr (25 Mkr).     

Hela koncernen har en gemensam outnyttjad checkräkningskredit om 100 Mkr 
(100 Mkr).     

     

Not 13 Eget kapital     

Årets resultat -21 012  -20 794 

Resultatutjämningsreserv 0  0 

Övrigt eget kapital 1 278 024  1 271 126 

Summa eget kapital 1 257 013  1 250 332 

     

Not 14 och 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser     

Utgående skuld och ansvarsförbindelser per 2015-06-30 baserar sig     

på en särskild beräkning av pensionsadministratören.     

     

Not 15 Andra avsättningar     

Underhållsreserv 16 023  26 073 

Fritidsanläggningar 0  401 

Återställning deponi 18 790  17 986 

Va-investeringsfond 85 926  75 544 

Summa andra avsättningar 120 738  120 004 

     

Not 16 Långfristiga skulder     

Lån i banker och kreditinstitut 200 000  100 000 

VA-anläggningsavgifter 39 801  32 304 

Summa långfristiga skulder 239 801  132 304 

     

Av beloppet ovan kommer 323 kkr ytterligare att återföras som intäkt     

under 2015.    
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  2015-06-30  2014-06-30 

     

Not 17 Kortfristiga skulder     

Skuld bolag, koncernkonto 111 476  24 092 

Leverantörsskulder 69 624  69 626 

Preliminär inkomstskatt för anställda 22 534  21 250 

Skulder till staten 1 564  1 471 

Upplupna löner 15 098  15 812 

Upplupna semesterlöner 80 136  77 649 

Upplupna sociala avgifter 56 727  55 015 

Upplupen löneskatt 10 637  9 747 

Upplupna pensioner individuell del, exkl. särskild löneskatt 22 736  20 447 

Skogsreserv 0  1 000 

Flyktingmottagning 3 872  4 648 

Förutbetalda skatteintäkter 1 093  9 307 

Övriga kortfristiga skulder 20 997  17 236 

Summa kortfristiga skulder 416 494  327 300 

     

Not 18 Ansvarsförbindelser      

     

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 660 270  673 816 

skulder eller avsättningar     

     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Summa genomförda inlösen av pensionsrätter intjänade före 1998 141 236  141 236 

     

b) Övriga ansvarsförbindelser     

Borgen     

Borgen gentemot Värnamo Stadhus AB, varav utnyttjat 209 500 kkr (211 500 
kkr) 216 000  216 000 

Borgen gentemot Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, varav utnyttjat 
325 000 kkr (245 000 kkr) 596 000  337 000 

Borgen gentemot Finnvedsbostäder AB, varav utnyttjat 519 883 kkr (417 496 
kkr) 900 000  650 000 

Borgen gentemot Värnamo Energi AB, varav utnyttjat 225 000 kkr (185 000 kkr) 395 000  395 000 

     

Kommunalt borgensansvar egnahem, per 2014-12-31 363  453 

Övriga borgensförbindelser 1 064  1 123 

Summa borgen 2 108 428  1 599 576 

     

Donationer att förvalta 996  997 

     

Summa övriga ansvarsförbindelser 2 109 423  1 600 573 
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  2015-06-30  2014-06-30 

     

c) Medlemskap i Kommuinvest     

Värnamo kommun har i april 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-06-30 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.     
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts 
ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett ev. ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, 
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Värnamo kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-06-30 uppgick 
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 335 mdkr och totala 
tillgångar till 324 mdkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 1 597 Mkr och andelen av de totala tillgångarna till 1 536 Mkr.    

    

     

Not 19 Övriga ej likvidpåverkande poster     

Justering för av-och nedskrivningar 46 150  42 913 

Pensionsavsättning -1 132  -325 

Underhållsreserv -834  -1 828 

Återställning deponi 2 688  2 437 

Va-investeringsfond 1 088  5 252 

Fritidsanläggningar -45  -80 

Reavinst(-)/reaförlust(+) vid försäljning av anläggningstillgångar -34  -370 

Övrigt 35   

Summa övriga ej likvidpåverkande poster 47 916  47 999 
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DRIFTSREDOVISNING 

 

Nämnd/styrelse 
(Belopp i kkr)                               

Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget-
avvikelse 

Utfall tom 
2015-06 

Utfall tom 
2014-06 

Bokslut 
2014 

Kommunstyrelse inkl. 
kommunfullmäktige             

- Kommunledningskontor 62 525 62 014 511 28 477 32 938 67 621 

          

- Kommunstyrelse Campus 14 143 14 143 0 7 049 8 192 16 735 

          

- Kommunstyrelse Tekniskt utskott 83 010 86 410 -3 400 45 004 40 584 77 379 

          

Upphandlingsnämnd 8 610 8 460 150 4 703 3 787 7 160 

          

Miljö-och stadsbyggnadsnämnd             

- Miljö-och stadsbyggnadskontor 24 870 23 584 1 286 10 749 10 711 22 417 

- Räddningstjänst 33 153 34 406 -1 253 17 134 16 595 32 522 

          

Servicenämnd 17 758 20 296 -2 538 14 952 0 0 

          

Kulturnämnd 24 401 24 401 0 14 450 13 762 23 356 

          

Barn- och utbildningsnämnd 770 684 770 684 0 404 000 389 873 746 035 

          

Omsorgsnämnd 536 277 539 956 -3 679 266 632 267 386 523 602 

          

Medborgarnämnd 133 671 143 271 -9 600 76 813 71 382 138 661 

          

Överförmyndare 1 764 1 764 0 1 042 1 019 1 495 

          

Kommunens revisorer 1 503 1 503 0 730 779 1 502 

          

Summa nämnder och styrelser 1 712 369 1 730 892 -18 523 891 734 857 008 1 658 485 

       

       

Nämnd/styrelse 
(Belopp i kkr) 

Budget 
2014 

Prognos 
2014 

Budget-
avvikelse 

Utfall tom 
2015-06 

Utfall tom 
2014-06 

Bokslut 
2014 

Summa nämnder och styrelse 
(Omvänt tecken) 

-1 712 369 -1 730 892 -18 523 -891 734 -857 008 -1 658 485 

          

Finansiering 1 720 692 1 726 752 6 060 870 722 836 215 1 665 384 

          

Årets resultat 8 323 -4 140 -12 463 -21 012 -20 793 6 899 

              

Driftredovisning innehåller även interna poster mellan nämnderna i form av kapitaltjänst, hyra och andra tjänster. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

 

Nämnd/Styrelse 
(Belopp i kkr)                      

       Budget 
2015 

Prognos 
2015 

Budget-
avvikelse 

Utfall tom 
2015-06 

Utfall tom 
2014-06 

Bokslut 
2014 

Kommunstyrelse inkl. 
kommunfullmäktige 

            

            

- Kommunledningskontor 5 401 4 057 1 344 467 3 593 3 983 

          

- Kommunstyrelse Campus 1 435 910 525 926 255 578 

          

- Kommunstyrelse Tekniskt utskott 179 550 150 000 29 550 93 653 130 173 252 404 

          

Upphandlingsnämnd 1 644 550 1 094 147 49 67 

          

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd             

- Miljö- och stadsbyggnadskontor -646 -654 8 -6 797 -2 915 -12 866 

- Räddningstjänst 5 956 2 569 3 387 328 466 2 156 

          

Servicenämnd 13 502 13 502 0 3 500 0 0 

          

Kulturnämnd 1 838 550 1 288 255 598 553 

          

Barn- och utbildningsnämnd 9 086 10 086 -1 000 3 542 5 244 9 635 

          

Omsorgsnämnd 20 796 20 191 605 2 954 2 851 6 655 

          

Medborgarnämnd 1 324 1 324 0 735 609 1 134 

          

Finansiering 122 229 37 179 85 050 - - - 

          

Summa nettoinvesteringar 362 115 240 264 121 851 99 710 140 923 264 298 
 
Av periodens nettoinvesteringar på 99,7 Mkr avser 14,4 Mkr erhållna inkomster. 
       

Periodens största investeringar 
   

Avser 
(Belopp i kkr) 

  Nämnd Utfall 2015  
tom 1506 

Avloppsreningsverk och pumpstation Tekniskt utskott 28 960 

Ombyggnad förrådet Nydalavägen Tekniskt utskott 7 943 

Överföringsledning Bredaryd-Stomsjö Tekniskt utskott 7 709 

Konstgräs Forsheda Tekniskt utskott 5 786 

Översvämningsåtgärder Tekniskt utskott 5 124 

VA-sanering kärdavägen/Kärda Tekniskt utskott 5 051 

Ombyggnad Bors högstadie Tekniskt utskott 3 920 

Mossleskolan, ny VVS och matsal Tekniskt utskott 3 779 

 

Fördelning investeringar för perioden 1501-1506 
 

Investeringar i skattefinansierad verksamhet 46 689 

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet 53 021 

Summa nettoinvesteringar   99 710 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om 

kommunal redovisning och rekommendationer från 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bla innebär 

att: 

 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 

de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 

kommunen och intäkterna kan beräknas på ett till-

förlitligt sätt. 

 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de 

beräknas inflyta. 

 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings-

värde där inget annat anges.  

 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt 

god redovisningssed.  

 

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för 

post till det lägsta av verkligt värde och anskaffnings-

värde. 

 

Förändrade redovisningsprinciper 

From 2014 har tomtförsäljningar gällande nya 

exploateringsområden redovisats korrekt enligt RKR:s 

idéskrift kallad Redovisning av kommunal mark-

exploatering. För tidigare års exploateringsområden 

kommer övergång ske under andra halvåret av 2015. 

 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 

förekommer i not till respektive post i resultaträkningen 

och/eller i kassaflödesrapporten. 

 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan 

förekommande och överstiger 10 Mkr. 

 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 

föregående och innevarande år baseras på SKL:s 

augustiprognos.  

 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag och intäkter vid tomtförsäljning som 

avser tomter anskaffade 2013 eller tidigare bokförs i 

investeringsredovisningen och reducerar det bokförda 

värdet, vilket är ett avsteg från rekommendation RKR 

18.  

 

När det gäller anläggningsavgifter för VA periodiseras 

dessa över anläggningens nyttjandeperiod som är 50 år.  

 

Investeringsbidrag ska enligt rekommendation 6:2 

redovisas som finansiell anläggningstillgång. Värnamo 

kommun redovisar detta som materiell anläggnings-

tillgång men kommer under andra halvåret av 2015 

ändra detta sätt. 

 

Kostnader 

Lönekostnader 

Löner för timanställda och kostnadsersättningar 

utbetalas månaden efter intjänandemånaden. 

Utbetalningar som sker i juli och som avser juni belastar 

respektive nämnd den period kostnaden avser. En 

periodisering till rätt period sker dock centralt under 

ansvar finansiering. 

 

Avskrivningar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för 

den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-

skrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i 

form av mark och pågående arbeten görs emellertid 

inga avskrivningar. 

 

From 2014 ska komponentavskrivning ske på vissa 

materiella anläggningstillgångar för kommuner. Arbetet 

med detta har påbörjats för Värnamo kommun men pga 

att arbetet är omfattande sker själva införandet först 

under andra halvåret av 2015. Detta har medfört att 

avskrivningarna för 2015-01 till 2015-06 är preliminära 

och motsvarar budgeterade belopp. 

 

Likaså finns periodens investeringar redovisade som 

pågående per 2015-06-30 under klassificeringen mark, 

byggnader och anläggningar. Därför finns inga invest-

eringar redovisade som maskiner och inventarier. Ev. 

försäljningar och utrangeringar har inte heller kunnat 

redovisas under denna period. 
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Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i 

kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 och 50 år. 

 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för 

respektive tillgång görs. 

 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns 

omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (ex 

verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisations-

förändringar). Normalt omprövas dock inte tillgångars 

nyttjandeperiod.  

 

Avskrivningsmetod 

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs lika stora 

nominella belopp varje år. Avskrivningar påbörjas enligt 

följande: 

 

Inventarier inköpta jan-maj påbörjas från 1 mars 

Inventarier inköpta jun-aug påbörjas från 1 juli 

Inventarier inköpta sep-dec påbörjas från 1 oktober 

Investeringar i byggnader och anläggningar under det 

gångna året påbörjas 1 augusti samma år. 

 

Gränsdragning mellan kostnad och 

investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 

med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 

mindre värde. 

Gränsen för mindre värde har satts till hälften av ett 

prisbasbelopp.  

 

Anläggningstillgångar 

Anskaffningsvärde 

I anskaffningsvärdet för större investeringar som 

överstiger 1 Mkr och pågår under minst 6 månader ingår 

lånekostnader. Under 2015 har kommunens 

genomsnittliga ränta på utestående lån använts 1,23 % 

för kvartal 1 och 0,97 % för kvartal 2.  

 

Anläggningstillgångarna redovisas som nettotillgång 

utan uppdelning på ackumulerade anskaffningar och 

avskrivningar. 

 

Avsättningar 

Avsättningar för sluttäckning av deponi har gjorts med 

de senaste årens driftöverskott för 

renhållningsverksamheten.  

 

Därutöver finns också avsättningar för 

fastighetsunderhåll som tidigare gjorts i den mån detta 

inte har genomförts enligt plan. De år underhålls-

åtgärder utförs utöver plan görs ianspråktas medel ur 

avsättningen. From 2011 görs inga nya avsättningar till 

underhållsreserven. Enligt beslut av kommunstyrelsen 

kommer resterande medel användas tom en del in på 

2016.  

 

Under 2011 påbörjades byggnationen av ett nytt 

avloppsreningsverk med därtill hörande överförings-

ledningar. Under de senaste åren har överskotten från 

VA-verksamheten avsatts för denna investering.  

 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 

kommunen är beräknade enligt RIPS07. 

 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 

avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt 

att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte 

lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. 

 

Pensionsförpliktelser intjänade från år 1998 redovisas 

som avsättning enligt gällande rekommendation. 

Pensionsrätt avseende inkomster över 7,5 inkomst-

basbelopp har tecknats försäkring för och premier 

inbetalas löpande. 

 

Leasingavtal 

Kommunen har 28 leasingavtal som har en längre total 

löptid än tre år. Dessa är beloppsmässigt förhållandevis 

små och har inte redovisats som finansiell leasing i 

enlighet med rekommendation 13.1 från RKR. Dessa 

redovisas istället som operationell leasing. 
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KOMMUNSTYRELSE – Kommunledningskontoret 

 

Mål beslutade av nämnden Nuläges 

nivå 

Målnivå Uppföljnings- 

intervall 

 

Kontakter med kommunledningskontorets personal ska 
kännetecknas av hög tillgänglighet, ett gott bemötande samt 
professionell service. 

    

Tillgänglighet (%) 70 %  En gång per år  

Bemötande (%) 77 %  En gång per år  

Professionalitet (%) 74 %  En gång per år  

Totalindex (%) 74 % 75 % En gång per år  

     

Övriga förvaltningar ska vara nöjda med KLK som den 
samordnande förvaltningen. (Nytt mål beslutat av KS fr.o.m 
1306). 

    

Nöjdhet (%) 71 % Ej beslutad En gång per år  

 

 = Målet är uppfyllt  = Målet är inte uppfyllt  = Mätning är inte gjord  = Mätning pågår 

 

Kommentar ej uppfyllda mål 

Någon ny mätning har inte gjorts av de befintliga målen i avvaktan på att nya mål ska tas fram under början av 2016. 

 

Detta har hänt under 2015 

Kommunkansliet 

En ny organisation av kommunledningskontoret har 

genomförts och börjat gälla 1 januari 2015, bl. a har en 

utvecklingsavdelning bildats. Ett antal rekryteringar har 

genomförts under hösten 2014 bla kommunchef, 

utvecklingschef, kommunikationsansvarig och 

kommunarkivarie. 

En serviceförvaltning har bildats och IT-avdelningen 

samt vaktmästerifunktionen har from 1 januari 2015 

överförs till den nya förvaltningen som även inlednings-

vis innehåller kostverksamheten. 

Arbete med Europabanan har tagit fart och ett intensivt 

arbete pågår i samarbete med andra kommuner, längs 

en tänkt sträckning genom södra Sverige, att visa på 

nyttan med att förläggning av Europabanan sker från 

Jönköping via Värnamo och Ljungby och vidare till 

Skåne.  

Beslut om att genomföra ombyggnad av etapp 2 av 

Gummifabriken har fattats och arbeten pågår nu. Enligt 

planerna vara klar i mitten av 2017.  

I början av året har genomförts en utbildning för 

förtroendevalda.  

 

Flera av förvaltningscheferna slutar sin anställning under 

detta år. Några går i pension och någon går vidare till 

annat arbete. Rekrytering av ersättare pågår och blir 

klart under andra halvåret.  

 

Under våren har påbörjat ett utvecklingsarbete i 

kommunens ledningsgrupp. Metoden som används 

kallas SIQ. Syftet är att efter analys av gruppens 

uppdrag, styrkor, svagheter mm göra gruppens arbete 

mer målinriktat och effektivt. 

 

En utveckling av kommunens intranet pågår och 

därefter kommer hemsidan att utvecklas. 

 

En upprustning av kommunfullmäktigesalen sker under 

året. Golvet slipas och stolarna renoveras. 

 

Gummifabriksavdelningen  

Under våren 2015 startades Gummifabriksavdelningen 

med ansvar för att vara den sammanhållande faktorn 

för alla verksamheter i Gummifabriken samt ansvara för 

hyror och interna processer. Avdelningen startades med 

300 % tjänst fördelat på 4 personer. GFA-chefen har 

tagit över ansvaret för hyror och ekonomin och arbetar 

med att få budget, hyreskostnader och hyresintäkter att 

stämma överens och bli spårbart. 

 

Flera av kontoren på våning tre är ännu inte uthyrda, 

vilket gör det blir svårt att hålla budget för hyres-

intäkter. Det är Värnamo Näringslivs AB som ansvarar 

för uthyrningen av Science parkkontoren. Dessutom 
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saknar vissa av kontoren fönster, vilket gör att det svårt 

att hyra ut dessa som stadigvarande kontor.  

 

Ekonomiavdelningen  

Månadsrapportering till kommunstyrelsen sker nu via 

beslutstödssystemet Hypergene.  

 

Arbetet med att införa avskrivning av anläggnings-

tillgångar med komponentindelning har fortsatt. En 

total översyn av kommunens kodplan har påbörjats. 

 

Ett nytt datasystem för att bla underlätta kassans 

avstämning av bankkonton mot redovisningen har 

införts. 

 

Avtal gällande banktjänster och transport av kontanter 

löpte ut i februari. Upphandling har gjorts och avtal har 

tecknats med Swedbank för båda delarna. 

 

En översyn av de donationer som kommunen förvaltar 

har gjorts och slutförts under våren. Förslaget är att 

avveckla en del av dem. Beslut kommer att fattas i 

respektive nämnd och därefter i kommunfullmäktige 

under hösten 2015. Skrivelse kommer sedan skickas till 

Länsstyrelsen om att få avveckla donationerna.  

 

Ett utvecklingsarbete kring intern kontroll för 

kommunledningskontoret har påbörjats i syfte att 

fokusera mer på väsentligheter och göra kontrollen mer 

effektiv. Ekonomiavdelningen har också en roll att 

samordna den interna kontrollen för hela kommunen. 

Insatser kommer framöver att göras för att den interna 

kontrollen ska ske på ett likartat sätt i hela den 

kommunala organisationen. 

 

Personalavdelningen  

Personalavdelningen samordnade kommunens 

deltagande i GPS-Jobbmässan.  

 

Hälsoutbildningen, ett åtgärdsprogram mot upprepad 

sjukfrånvaro, genomfördes för fjärde gången med gott 

resultat. 

 

Införandet av utredningsplatser, där syftet är att utreda 

arbetsförmåga och få tillbaka sjukskrivna i arbete, har 

genomförts under vintern/våren 2015. 

 

Upphandling av företagshälsovårdstjänster 

genomfördes första halvåret 2015. 

 

Fritidsföreningen Kommiform har avvecklats vid 

årsskiftet 2014/2015 och ersatts av VärnaOm som 

organisatoriskt är underställd personalavdelningen.  

 

Rekryteringsutbildning för chefer med personalansvar 

har genomförts under våren. 

 

Utbildning och införande av Lönesättning i Chefens 

Meny i Heroma självservice. 

 

Funktionen kursadministration är implementerad i 

Heroma kompetens (Pro Competence). 

 

Flera personalförändringar har gjorts på personal-

avdelningen. En ny PA-konsult har anställts. Ett par av 

personerna PA-support kommer att gå i pension och 

deras efterträdare anställs. 

 

Utvecklingsavdelningen  

Utvecklingsavdelningen bildades vid årsskiftet. Det 

första halvåret har fokus legat på att planera, 

strukturera utvecklingsarbetet samt rekrytera personal 

till vakanta tjänster.  

 

Ett förslag till ny modell för kommunens målarbete har 

tagits fram. Den innebär att vi arbetar i ett 20-

årsperspektiv med sikte på utveckling inom hållbarhet, 

attraktivitet, trygghet och tillväxt.  

 

Samordning av det interna arbetet som kopplas till 

Europabanan och Sverigeförhandlingen.  

 

Intern EU-utbildning har anordnats för medborgar-

förvaltningen, kulturförvaltningen, samt politiker och 

förvaltningschefer. 

 

Arbetet med att ställa om till förnyelsebar energi har 

under halvåret bland annat resulterat i installerade 

solcellsanläggningar och utbyggd laddinfrastruktur.  

 

Arbetet med företagslotsning har bidragit till flera 

nyetableringar av företag i kommunen under året.  

 

Juridik & Service 

Under våren har arbetet med förändring av valkretsarna 

i Värnamo påbörjats. I detta sammanhang kommer 

valnämnden att revidera indelningen på valdistrikten så 

att de storleksmässigt blir mer lika. 

 

En översyn av samtliga nämnders reglemente har 

inletts. För de nämnder som berörts av en förändrad 
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nämndsorganisation efter valet har kommunfullmäktige 

antagit nya reglementen. Som grund för de nya 

reglementena gäller ett nytt normförslag från SKL. 

Varje nämnd ska också genomföra en översyn av sina 

respektive delegationsordningar. 

 

Överförmyndarorganisationen har utökats med en 

ordinarie handläggartjänst och detta har medfört att 

tillsyns- samt granskningsarbetet numera är väl i balans. 

 

Vad avser mottagandet av de ensamkommande barnen 

har antalet under våren ökat med 300 % vilket medfört 

en ohållbar arbetsbelastning för handläggaren. Det har 

också medfört omfattande problem i den övriga 

verksamheten. Tillgången på gode män kan inte 

tillgodoses med normal rekrytering.  

 

Periodens utfall 

Driftverksamhet 

Kommunledningskontorets budget för år 2015 uppgår 

till 62,5 Mkr. Utfallet för första halvåret blev 28,5 Mkr 

(ca 46 % av helårsbudgeten), är ungefär som utfallet 

efter första halvåret föregående år. 

 

Investeringar 

Investeringsbudgeten totalt för kommunlednings-

kontoret är 5,4 Mkr, utfallet för första halvåret blev 0,5 

Mkr. 

 

Prognos för helår 2015 

Driftverksamhet 

Kommunledningskontoret bedömer att det blir ett totalt 

överskott med ca 0,5 Mkr vid årets slut. 

 

– Kommunövergripande utredningar överskott med 

ca 350 kkr 

– Vakanta tjänster som tillsatts senare än beräknat, 

utbildningar mm överskott med ca 350 kkr 

– Utbildning av nyvalda politiker överskott ca 100 kkr 

– Kostnader för rekrytering av förvaltningschefer 

underskott med ca 200 kkr 

– Hyresintäkter för uthyrning på Gummifabriken är 

ännu oklart men beräknas i nuläget bli ca 100 kkr 

lägre än budget pga att vissa ytor är outhyrda 

 

 

 

 

 

Investeringar 

Kommunledningskontoret bedömer att det blir ett 

överskott med ca 1,3 Mkr vid årets slut. 

 

– Uppdatering av beslutstödssystemet Hypergene har 

senarelagts. Förändringar i användningen av 

målstyrningsdelen kommer troligen först under 

2016 

– Uppförandet av digitala välkomstskyltar utmed 

E4:an har försenats pga överprövning av 

upphandlingen 

– Inköp av läsplattor till förtroendevalda har till 

största delen sker under 2014 varför årets 

budgetanslag till övervägande del inte kommer att 

användas 

 

Framtida utveckling 

Kommunkansliet 

Utredningen om en kommunallag för framtiden har 

lämnat sitt slutbetänkande. Detta är för närvarande på 

remiss hos berörda myndigheter. En förändrad 

kommunallag kommer att få konsekvenser för den 

kommunala verksamheten. 

 

Under hösten genomförs en utredning med hjälp av en 

extern konsult avseende kommunkoncernens fastighets-

förvaltning. Syftet är att se om det går att göra vissa 

samordningar. 

 

En intern utredning av behovet av ekonomstöd till de 

mindre förvaltningarna kommer att genomföras under 

hösten. 

 

Ledamöterna i de kommunala bolagens styrelser 

kommer att genomgå en styrelseutbildning i september 

månad. 

 

Polismyndigheten i Sverige har omorganiserats i syfta 

att bla göra Polisen mer närvarande och tillgänglig i 

lokalsamhället. Detta ska ge sig uttryck i medborgar-

löften. För att detta ska få önskad effekt kommer en 

samverkan med kommunerna att ske.  

 

En utbildning i värdegrundsfrågor kommer att hållas för 

all personal på kommunledningskontoret i september. 

Utbildningsdagen är också ett steg i att förbättra 

bemötandet som i de undersökningar som gjorts visar 

på en klar förbättringspotential. 
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Arbetet med att införa ett nytt digitalt 

ärendehanteringssystem för hela kommun-

organisationen har påbörjats. Detsamma gäller för 

införande av e-arkiv.  

 

Fullmäktiges ska för varje mandatperiod anta ett 

program med mål och riktlinjer för verksamheter som 

utförs av privata utförare. Ett sådant program för 

Värnamo kommun kommer att tas fram under hösten 

2015. 

 

Gummifabriksavdelningen  

Under hösten kommer avdelningen att utökas med mer 

personal. Dessutom kommer chefen att tillika bli VD för 

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB och 

fortsätta att jobba för en sammanhållen Gummifabrik. 

 

Ekonomiavdelningen  

Ett antal olika projekt fortsätter, såsom 

komponentindelning av avskrivningar och översyn av 

kodplanen.  

 

Diskussion pågår om upphandling och eventuellt byte av 

ekonomisystem, vilket också berör befintliga system i 

anslutning till detta. 

 

En länsgemensam kurs med temat ”Ekonomen som 

analytiker” kommer att genomföras i november. 

 

Personalavdelningen  

Ett nytt åtgärdsprogram mot psykisk ohälsa genomförs 

under hösten. 

 

Medarbetarundersökning för samtliga tillsvidare-

anställda kommer att ske under hösten. 

 

Förutsättning för elektronisk arkivering av persona-

lhandlingar utreds. 

 

Ett successivt införande av Heroma HälsoSam påbörjas 

hösten 2015. 

 

Införande av appen MinTid (frånvaro/ledigheter för 

medarbetaren i mobilen). En pilotgrupp kommer att 

bildas. 

 

Utvecklingsavdelningen  

Under hösten kommer nya övergripande mål för hela 

kommunen att tas fram, likaså nyckeltal för hur vi mäter 

att utvecklingen går åt rätt håll. Modellen för målarbete 

ska färdigställas och tillsammans med övriga 

förvaltningar och nämnder ska implementering ske.  

 

En evenemangsstrategi är under framtagande, vilket ska 

underlätta hanteringen av ärenden som rör bidrags-

förfrågningar till evenemang. Det kommer även vara 

vägledande för hur vi aktivt ska arbeta för att få 

evenemang att förläggas till kommunen.  

 

Arbetet med landsbygdsutveckling kommer att 

konkretiseras genom planerade besök hos samhälls-

föreningar och byalag för att förbättra dialogen.  

 

Arbetet med Sverigeförhandlingen om Europabanan 

under hösten innebär att faktainsamlingsfasen slutförs 

och att förhandlingarna tar vid. Här kommer 

utvecklingsavdelningen fortsätta att samordna det 

interna arbetet. 

 

Juridik & Service 

Verksamheten med de ensamkommande barnen 

kommer att kräva såväl nya resurser som förändrade 

handläggningsrutiner. Rekrytering av gode män för såväl 

dessa barn som övriga huvudmän kan inte tillgodoses 

med enbart ideellt arbetande ställföreträdare. Anlitande 

av professionella ställföreträdare blir allt mer 

nödvändig. 
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Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter -5 692 -5 692 0 -3 164 -12 266 -22 892

Kostnader 68 217 67 706 511 31 641 45 204 90 514

Nettokostnad 62 525 62 014 511 28 477 32 938 67 622

Resultat per verksamhetsblock
Budget

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Kommunful lmäktige 1 704 1 604 100 883 648 1 201

Kommunstyrelsen 6 126 6 326 -200 3 317 2 217 5 195

Kommunledningskontor 27 888 27 524 364 13 817 13 518 25 506

Kol lektivtrafik 389 389 0 37 100 299

Partis töd 1 140 1 140 0 570 500 1 000

Ti l lväxt och marknadsföring 7 750 7 850 -100 3 427 1 152 4 123

Sysselsättning 1 625 1 625 0 0 0 2 357

Personaladminis trativa  åtgärder 3 635 3 635 0 1 050 1 722 3 750

Närings l ivssamverkan 3 971 3 971 0 2 377 1 951 4 050

Överförmyndarverksamhet 1 222 1 222 0 659 547 926

Turis tverksamhet 1 490 1 493 -3 747 814 1 546

Utredningar 2 412 2 062 350 520 426 1 623

Övrigt kommunledningskontor 3 173 3 173 0 1 073 1 553 1 386

Servicefunktioner: IT. Växel  och vakt-

mästeri . Öveförts  ti l l  service-

förvaltningen from 150101. 7 790 14 660

Nettokostnad 62 525 62 014 511 28 477 32 938 67 622

 

Periodens investeringar 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos     

2015

Avvikelse Utfall tom 

2015-06

Utfall tom 

2014-06

Bokslut      

2014

Nettoinvesteringar 5 401 4 057 1 344 467 3 593 3 983

Periodens största investeringar:

Inventarier Kommunledningsk 381 250 131 149 148 206

IT-utrustning Kommunledningsk 175 150 25 102 6 32

Digi ta la  Välkomstskyltar E4 1 354 1 354 0 36 235 246

Gemensamt Ut-datasystem 782 400 382 34 54 218

Läsplattor ti l l  förtroendevalda 800 100 700 66 0 0  
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KOMMUNSTYRELSE – Campus Värnamo  

 

 

 

Detta har hänt under 2015 

Utbildning  

Utvecklingsarbete inom samtliga programutbildningar 

kring entreprenöriellt förhållningssätt med fokus på 

studenternas anställningsbarhet har skett. 

 

Nyrekryteringar för planering och genomförande av nya 

utbildningar har skett. 

 

Mycket arbete med upphandling av konsulttjänster. 

 

Förbättrat resultat i både genomströmning och 

ansökningssiffror. 

 

Kompetensakademi 

Vidareutveckling av högskole- och näringslivssamverkan 

genom TED, TED Mint och Internship. 

  

Projektansökan för TED-projektet. 

 

Vidareutveckling av Ledarkraft, rekrytering av 

ledarutvecklare. 

 

Strategiskt arbete med uppdragsutbildningar för 

Värnamo kommuns alla förvaltningar. 

 

Genomförande av fem uppdragsutbildningar (för 

politiker, nyanställda, lärare mfl) har skett. 

 

Ihärdigt arbete för att få starta sjuksköterskeutbildning. 

 

Positivt besked kring en ny högskoleutbildning i 

Värnamo har skett för socialpedagog. 

 

Näringslivssamverkan 

Strategiskt arbete med omvärldsbevakning och 

omvärldsanalys har skett. 

 

Införsäljning av utbildningen Produktionsutveckling. 

 

Två yrkeshögskoleansökningar beviljade. 

 

Arbete med fyra nya yrkeshögskoleansökningar. 

 

Teknikcenter 

Nyrekrytering av Teknikinspiratör och två lyckade 3D-

caféer. 

 

Verksamhetsutveckling 

Strategidag med styrgruppen. 

 

Ihärdigt arbete med det nya uppföljningssystemet. 

  

Strategiskt marknadsföringsarbete. 

 

Arbete med konceptet Gummifabriken avseende KKN-

projekt, mötesverksamhet och bokningssystem. 

 

Periodens utfall 

Campus Värnamos budget för 2015 uppgår till 14,1 Mkr. 

Utfallet för första halvåret blev 7,1 Mkr (50 %) 
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Prognos för helår 2015 

Utfallet för driftbudgeten förväntas följa budgetramen. 

 

Inköp av arbetsstationer, till utbildningen 3D-teknik, 

skjuts fram till 2016 på pga möjlighet till förlängning av 

garantiavtal på befintliga datorer. Detta medför en 

önskan om tilläggsbudgetering i investeringsbudgeten 

2016 med 525 kkr. 

 

Framtida utveckling 

Faktorer som i hög grad påverkar Campus Värnamos 

vidareutveckling är det politiska uppdraget kring 

ledarkraft, TED (Teknik/ekonomi/design), teknikcenter 

och näringslivssamverkan. 

 

Även strategiskt arbete för ett växande arbetslag, 

kvalitetsarbetet i ett växande uppdrag och konceptet 

Gummifabriken.  

Också GNR-s (Gnosjöregionens Näringslivsråd) uppdrag 

och samarbetsvilja, Värnamos attraktivitet, politiska 

beslut kring antalet högskole- och yrkeshögskoleplatser 

samt arbetsgivarnas inställning till kompetensutveckling 

och kompetensförsörjning. 

 

 

 

 

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter -8 204 -5 714 -2 490 -2 977 -2 577 -5 383

Kostnader 22 347 19 857 2 490 10 026 10 377 21 373

Nettokostnad 14 143 14 143 0 7 049 7 800 15 990

Resultat per verksamhetsblock
Budget

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Campus  Värnamo bas 3 809 3 965 -156 2 224 7 688 14 998

Utbi ldning 5 939 6 555 -616 3 315 462 730

Närings l ivssamverkan 970 1 161 -191 452

Kompetensakademin 2 021 1 541 480 562

Teknikcenter 1 404 921 483 497 -350 262

Nettokostnad 14 143 14 143 0 7 049 7 800 15 990  
 

Periodens investeringar 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos     

2015

Avvikelse Utfall tom 

2015-06

Utfall tom 

2014-06

Bokslut      

2014

Nettoinvesteringar 1 435 910 525 926 255 578

Periodens största investeringar:

Golvstående 3D-skrivare 294 294 0

Skrivarlösning Gummifabriken 205 212 -7

Mobi l  datasal 150 137 13  
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KOMMUNSTYRELSE – Tekniskt utskott 

 

Mål beslutade av nämnden Nuläges 

nivå 

Målnivå Uppföljnings- 

intervall 

 

Tekniska kontoret ska upprätthålla god tillgänglighet och en 
säker trafik- och gatumiljö 

 
20 %, 2013 

(24,3 % 2011) 

 
25 % 

SKL - kundenkät 
Undersökningen är 
genomförd 

 

Tekniska kontoret tillhandahåller en tillförlitlig VA-
försörjning 

 
87 p 

 
80 p 

SKL - kundenkät 
Undersökningen är 
genomförd 

 

Att kvalitetsförbättra fritidsanläggningar med inriktning på 
säkerhet, miljö och driftsekonomi, samt ge en hög 
servicenivå. Någon kundenkät som styrker nivån har inte 
genomförts under 2014 

 
 

 
1 % 

Kundenkät 
En gång årligen, 
Undersökningen 2012 
genomfördes. 

 

Tekniska kontoret upprätthåller en påvisbar hög standard 
avseende kontorets serviceåtaganden och därigenom ökar 
kommunens attraktivitet 

  
1 % 

Mätning 2015 
Medborgarundersöknin
g för Värnamo kommun 

 

Tekniska kontoret ska hålla en hög kalkylsäkerhet vid 
anvisning av investeringsmedel och ges optimala möjligheter 
att nå nämnda mål 

 
Extern analys 

 Mätningen påbörjad  

Förvaltningens medarbetare ska ha en god arbetsmiljö där 
de känner trygghet, delaktighet och får möjlighet till 
utveckling i sin yrkesroll 

 
76 p, 2013 

(74 p, 2011) 

 
3 % ökning 

Medarbetarenkät 
Vartannat år, nästa 
mätning hösten 2015 

 

Upprätthålla en framsynt och kostnadseffektiv service 
avseende avfallshantering och återvinning. 

 
82 % 

 
83 % 

SKL 
 

 

Förbrukning av köpt el för samtliga verksamhetslokaler ska 
minska med 5 % fram till 2016, jämfört med 2009 års 
förbrukning (kWh/m2) 

 
-2,5 % 

 
-5 % 

1 gång årligen, nästa 
mätning hösten 2015 
Statistik sammanställt 
våren 2015. Resultat 
oförändrat. 

 

 

 = Målet är uppfyllt  = Målet är inte uppfyllt  = Mätning är inte gjord  = Mätning pågår 

 

Kommentar ej uppfyllda mål 

Mätningen av målet för god tillgänglighet och säker trafik- och gatumiljö grundar sig till största delen på upplevda händelser och 

kontakter med kommunen som beror på individens uppfattning just vid detta tillfälle. Målet att upprätthålla en framsyn och 

kostnadseffektiv service avseende avfallshantering och återvinning skiljer sig 1 % mellan målnivå och nulägesnivå. Allmänheten 

upplever att det inte finns tillräckligt med återvinningsstationer i tätorten. 

 

Detta har hänt under 2015 

Fastighet 

Underhållsarbeten på kommunens fastigheter har 

utförts enligt plan. Det läckage av regnvatten som 

drabbade Apladalsskolan under hösten 2014 och som 

förorsakade omfattande renoveringsarbeten kommer 

även att påverka resultatet 2015.  

 

Underhållsfonderna kommer nu att avvecklas och de 

har bidragit med att en del av det ackumulerade 

underhållsbehovet har kunnat åtgärdas, i många fall 

kombinerat med energisparåtgärder. En välbehövlig 

omläggning av Forsheda högstadie-skola påbörjades 

under våren och finansieras med underhållsfonden. 

Ombyggnaden av Mossleskolans ventilation samt ny 

matsal var det enskilt största investerings-projektet 

inom fastighetsverksamheten. Under våren har 

ombyggnaden av Bors skola, ny förskola på Rörstorp 

projekterats och upphandlats. 

Den enskilt största externa hyresgästen vid Östboskolan, 

Naturbruksgymnasiet, lämnade sina lokaler i slutet av 

juni. Framtida användning av dessa lokaler är en 

utmaning att hantera. 

 

Produktion 

Tekniska kontoret har under 2015 fortsatt att byta ut ca 

1000 gatulysen bestående av kvicksilver-armaturer. 

Totalt kommer det bytas cirka 2 500 st.  

 

Målet är att standarden för gatuunderhåll ska bibehållas 

och att högtrafikerade gator beläggs med ett intervall 

på 5-10 år, samt övriga ytor i genomsnitt var 25:e år. 
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Det nya reningsverket i Pålslund är igångkört och det 

gamla är bortkopplat. Igångkörningen skedde under 

augusti månad och har avlöpt mycket bra. En intrimning 

av verket kommer att pågå under de närmsta 

månaderna och in på 2016. 

Ledningsarbetena mellan nya reningsverket och Kärda-

Forsheda-Bredaryd har startat med första sträckan som 

läggs till Kärda. 

Det gamla reningsverket som har renat avloppsvatten 

sedan 1976 har gjort sitt och kommer att rivas. En 

rivningsinventering har påbörjats och rivningen 

beräknas göras 2016.  

 

En utredning har startats för att beräkna kostnaderna 

för att försörja Bors samhälle med fjärrvärme och vatten 

och avlopp från Värnamo centralort samt att utreda en 

kostnad för gång- och cykelväg. Projektet drivs i 

samarbete med Värnamo Energi. 

 

Skyddsvallar, mur och pumpstationer byggs i 

Åbroparken för översvämningsskydd. Beräknas klart 

under senare delen av 2015. 

 

Sanering av tomten Värnamotvätten pågår med bra 

resultat. En ny fas är inledd där arbetarna har börjat att 

injektera ett medel i marken för att påskynda den 

biologiska nedbrytningen av föroreningarna. Projektet 

kommer att pågå under ca 10 år. 

 

En vattendom har beviljats för utbyggnaden av 

reservvatten för Värnamo ifrån sjön Hindsen. En sträcka 

återstår att bygga. Under 2015 kommer en under-

sökning att presenteras för vilka åtgärder som behövs 

för att Ljusseveka vattenverk ska kunna ta emot vatten 

från sjön Hindsen. 

 

En samverkansutredning pågår mellan delar av 

Jönköpingsläns kommuner gällande samarbete inom 

avfallsverksamheten. Ett förslag till överenskommelse 

finns att arbeta vidare på. 

 

En tillståndsansökan för att bygga en ny återvinnings-

central har påbörjats och arbetet beräknas pågå under 

2015-2016. 

 

Under året har det pågått undersökningar för att 

komplettera Ljussevekas grundvattenbrunnar med 

ytterligare brunnar. Tre stycken borrningar har utförts 

norr om Ljusseveka men inga vattenförande brunnar har 

hittats. Undersökningarna fortsätter under 2015-2016. 

 

Park 

Första juni infördes en organisationsändring där 

fritid/park delades. Park återgår till produktions-

avdelningen och fritid läggs separat som en egen enhet.  

 

Arbetet med Apladalen fortsätter med skogsvårds-

åtgärder för att säkerställa att skogen i parken 

bibehåller de olika värden som önskas.   

Under året har arbetet fortsatt med att strukturera 

parkmiljöerna i ett IT baserat plansystem. Målet är att 

alla objekt i park och gatumiljöer som skall skötas och 

tas ansvar för skall inventeras.  

 

Skötselplaner har upprättats i Rydaholm och Horda och 

kommer på resterande orter under 2015-2016. 

Ytterligare parkresurser för skötsel kommer att utredas. 

 

Samverkansutredningar 

Politiska beslut har fattats gällande samverkans-

utredningarna, vägföreningar samt verkstad och förråd 

samt att utredning VA- och renhållnings-verksamheten 

inte kommer att bolagiseras under innevarande 

mandatperiod.  

 

Vägföreningarna bibehålls och utvecklas för att 

tydliggöra rollerna samt upprätta driftsavtal mellan 

tekniska kontoret och vägföreningarna. Arbetet med att 

upprätta skötselplaner för vägföreningarna pågår.  

 

Ombyggnad av förrådet pågår och beräknas bli färdigt 

under augusti-september 2015. Verkstaden läggs ner. 

En utredning pågår mellan sju av Jönköpings läns 

kommuner vad det gäller samarbete inom 

avfallsverksamheten. Beslut har tagits att gå vidare. 

 

Periodens utfall 

Underhållsarbeten utförs enligt plan och fastställd 

budget. 

 

Under de första sex månaderna har förvaltningen inte 

haft de intäkter på skog som är budgeterat. 

 

Fritids underskott beror på mindre intäkter än 

budgeterat i simhallen. Mycket regn i våras har bidragit 

till att Ljussevekaplanerna och Finnvedssvallen har krävt 

mer skötsel/underhåll än tidigare år, vilket har medfört 

ökade kostnader. 
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Prognos för helår 2015 

Prognosen är ett underskott på 3,4 Mkr. 

Apladalsskolans fuktsanering kommer att belasta 

fastighetsprojekten med ett underskott på ca 700 kkr. 

Rivning av kvarteret Draken och rivning av Mejeriet 

finansieras med medel från miljö- och stadsbyggnads-

nämnden och tekniska kontorets resultatfond. 

Förvaltningen kommer att återbetala 1 Mkr till de övriga 

förvaltningarna i mediakostnader (ex vatten, el, 

fjärrvärme, olja mm). 

 

För produktionsavdelningen kommer gatuverksamheten 

att ge ett överskott på 1 Mkr och parkverksamheterna 

kommer att vara i balans med budgeten. 

 

De taxefinansierade verksamheterna: 

Under hösten kommer det nya reningsverket tas i bruk 

och det är dags att lösa upp VA-fonden.  

Prognosen för avfallsbudgeten är att ett överskott 

genereras. Överskottet kommer användas till att utföra 

sluttäckning av deponin. Under 2015-2016 planeras det 

för 2 etapper.  

Kommunens skog kommer under 2015 att ha ett lägre 

virkesuttag än budgeterat, det leder till ett underskott 

på 1 Mkr. Skogsbruksplanen kommer att uppdateras. 

 

Framtida utveckling 

Det är angeläget att mer uppmärksamhet ges åt drift 

och verksamhetskvalitetsfrågor inom de olika områdena 

som förvaltningen ansvarar för. 

Så att förväntade förändringar kan beskrivas i 

ekonomiska termer mot nuvarande nivå. 

 

Informationsfrågor och kommunikationsfrågor i sociala 

medier blir en allt viktigare faktor att förhålla sig till. 

Dessa har idag en stark påverkan kring den dagliga 

verksamheten och bör få en mer framträdande roll. 

 

Samarbetsfrågor och arbetsmiljöfrågor är också 

områden som skall uppmärksammas 

Förvaltningen vill också betona vikten av delaktighet 

från samtliga medarbetare i vår verksamhet, och 

understryka betydelsen av den för framtida utveckling 

av vår verksamhet.  
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Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter -188 099 -186 099 -2 000 -144 298 -200 901 -406 116

Kostnader 271 109 272 509 -1 400 189 302 241 485 483 495

Nettokostnad 83 010 86 410 -3 400 45 004 40 584 77 379

Resultat per verksamhetsblock
Budget

2015

Prognos

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Teknisk adminis tration 2 852 2 852 0 971 898 1 572

Fastighetsförvaltning 0 1 000 -1 000 -1 318 -1 293 1 792

Övrig fastighetsverksamhet 5 067 5 067 0 3 262 2 826 3 487

Fastighetsprojekt 2 594 3 294 -700 3 864 2 414 506

Gator o vägar 35 825 34 825 1 000 16 989 13 881 29 836

Fri tid/Anläggningar 30 783 32 483 -1 700 16 717 16 331 31 484

Turism 291 291 0 96 18 188

Parker 8 098 8 098 0 4 010 4 874 8 379

Vatten o avlopp 0 0 0 0 689 0

Dri ftsbidrag 500 500 0 250 250 500

Avfa l l 0 0 0 0 -768 0

Skog/Kalkning -3 000 -2 000 -1 000 163 464 -365

Nettokostnad 83 010 86 410 -3 400 45 004 40 584 77 379 I 

kolumnen för utfall tom 2015-06 har eliminering skett med interna transaktioner inom tekniskt utskott. 

 

Periodens investeringar 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos

2015

Avvikelse Utfall tom 

2015-06

Utfall tom 

2014-06

Bokslut 

2014

Total 

budget

Totalt utfall 

tom 2015-06

Nettoinvesteringar 179 550 150 000 29 550 93 653 130 173 252 404

Periodens största investeringar:

Entrepr På ls lund arv o pumpst 32 252 32 252 0 28 960 82 704 143 073 178 427 217 559

Omb förrådet Nydalavägen 7 182 11 000 -3 818 7 943 247 588 17 222 9 262

Överförings  ledning Bredaryd - Stomsjö 28 603 28 603 0 7 709 686 1 799 47 935 11 606

Konstgräs  Forsheda 6 859 6 100 759 5 786 0 91 10 153 5 877

Åtg för att minska översvämningar 6 502 6 502 0 5 124 21 1 857 24 927 7 796

VA-sanering Kärdavägen/Kärda -789 6 000 -6 789 5 051 0 789 -789 5 840

Omb Bors  högstadie -389 7 000 -7 389 3 920 468 1 389 611 5 309

Moss lesk, ny VVA o matsa l 4 013 5 000 -987 3 779 0 5 304 12 421 11 766

Åminne VA-sanering 5 110 5 110 0 3 742 489 2 227 25 373 14 368

Klöverängen ny förskola 1 732 6 000 -4 268 2 085 0 262 5 726 2 354

Några av dessa projekt har pengar som inte är lyfta ännu under 2015. 
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ÖVERFÖRMYNDARE 

 

Mål  Nuläges nivå Målnivå Uppföljnings- 

intervall 

 

– Våra anställda medarbetare ska vara nöjda 
med sin upplevda arbetssituation 

– Informationsinsatser och personbank  

    

– Våra frivilliga medarbetare ska känna sig nöjda 
med sin upplevda arbetssituation som 
ställföreträdare  

    

– Våra huvudmän ska känna sig trygga i att deras   
ekonomi och rättigheter behandlas och tillses  
korrekt av ställföreträdaren samt att  
överförmyndarens tillsyn fungerar  

– Våra huvudmän ska känna sig trygga utifrån ett  
rättssäkerhetsperspektiv  

– Kompetensutveckling för överförmyndare och    
handläggare 

– Kompetensutveckling ställföreträdare  
– Förkorta handläggningstiden för respektive 

ärende  

     

 

 = Målet är uppfyllt  = Målet är inte uppfyllt  = Mätning är inte gjord  = Mätning pågår 

 

Kommentar ej uppfyllda mål 

Överförmyndarkansliet har i dagsläget rätt bemanning vad gäller vanliga godemans-, förvaltar- och förmyndarärenden. Den tillströmning 

av ensamkommande barn, som skett inte minst under sommaren påverkar dock hela kansliets arbetssituation. Överförmyndaren står 

närmast inför en kaotisk situation där möjligheterna att finna gode män är näst intill uttömda. Vi diskuterar att finna andra och mer 

okonventionella sätt för att uppfylla behovet.  

 

Detta har hänt under 2015 

Kompetensutveckling  

Nyheter inom lagstiftningen presenterades av Jan 

Wallgren vid kurs i Alvesta i januari.  

 

Överförmyndarrådet  

Har haft regelbundna sammanträden under året, två per 

termin.  

 

Ärendehantering 

Kansliet ligger i år väldigt bra till vad gäller 

granskningsarbetet.  

 

Länsträff 

Överförmyndare och handläggare i länet träffades i 

Habo den 17 april. 

 

Ensamkommande barn 

Antalet ensamkommande barn har ökat lavinartat under 

det första halvåret och trenden ser inte ut att avta. 

                                                                 
1 2014 års siffra inom parentes 

Ökningen from 1 juni beräknas till ca 300 %, där 

överförmyndaren har stora problem att lösa 

godemanssituationen. 

Periodens utfall 

Av årets budget är 59 % förbrukad vid halvårsskiftet. Det 

är ungefär som förra året. Ambitionen är att hinna 

granska årsredovisningarna före halvårsskiftet. Av 

naturliga skäl drabbar inte utbetalningar av arvoden till 

gode män och förvaltare i full utsträckning 

delårsrapporten.  

 

Prognos för helår 2015 

Verksamheten kommer att klaras inom befintlig budget. 

 

Nyckeltal 

Antal ärenden   445 (406)1 

Godmanskap enligt FB 11:4 228 (228) 

Förvaltarskap enligt FB 11:7 36 (34) 

Ensamkommande barn  31 
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Framtida utveckling 

Utvecklingen vad gäller ensamkommande barn kommer 

att fortsätta under året, för att sedan minska något, 

enligt Migrationsverkets prognoser. Staten har aviserat 

att de vill stödja kommunerna. Förhoppningsvis gäller 

det också både rekrytering och betalning av gode män. 

Under sommaren har märkts en ökning också av 

ansökningar om nya godmanskap respektive 

förvaltarskap. Om ökningen är tillfällig eller kommer att 

bestå är för tidigt att säga.  

 

Däremot fortsätter trenden att överförmyndaren har att 

handlägga allt fler komplexa ärenden. Inte minst gäller 

det frågor om arvsrätten, där en ny lagstiftning just trätt 

i kraft. Det betyder samtidigt att överförmyndaren blir 

allt mer beroende av kunskap om hur verksamheten 

fungerar i andra länder, dels beroende på att allt fler 

”svenskar” bor stadigvarande i ett annat land och dels 

beroende på att flera av de med utländsk bakgrund, 

som har någon form av ställföreträdarskap, väljer att 

flytta tillbaka till sitt hemland på ålderns dagar. 

 

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter 0 -212 -76 -196

Kostnader 1 764 1 764 0 1 254 1 095 1 691

Nettokostnad 1 764 1 764 0 1 042 1 019 1 495

Resultat per verksamhetsblock
Budget

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Överförmyndare 182 182 0 133 81 169

Arvode, Gode män och förvaltare 1 582 1 582 0 909 938 1 326

Nettokostnad 1 764 1 764 0 1 042 1 019 1 495  
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KOMMUNENS REVISORER 

 

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 1 503 1 503 0 730 779 1 502

Nettokostnad 1 503 1 503 0 730 779 1 502  
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UPPHANDLINGSNÄMND 

 

Mål beslutade av nämnden Nuläges 

nivå 

Målnivå Uppföljnings- 

intervall 

 

Öka effektiviteten i de offentliga utgifterna     

Utöka andelen beställare som är utbildade (i Inköp & 
Faktura) 
8 tillfällen per år/10 beställare (Totalt 500 beställare) 

50 % 100 % 2015-12-31  

Öka andelen leverantörer som skickar e-faktura 
Mäta nyttjandegraden av införandet: elektronisk handel-
/fakturor. Nyttjandegraden skall öka till 65 % 2014-06-30. 

79 % 85 % 2015-12-31  

Varje upphandling skall ske utifrån affärsmässiga grunder 
och principer 

    

Utöka andelen elektroniska beställningar 69 % 75 % 2015-12-31  

 

 = Målet är uppfyllt  = Målet är inte uppfyllt  = Mätning är inte gjord  = Mätning pågår 

 

Kommentar ej uppfyllda mål 

Målen var uppfyllda för 2014 och målnivåerna är nu framflyttade för 2015.  

 

Detta har hänt under 2015 

Intern kontroll  

Upphandlingsförvaltningen har redovisat genomförd 

internkontroll enligt fastställd plan för 2014.  

Resultatet av den genomförda internkontrollen används 

som en del i förvaltningens verksamhetsutveckling 

genom revision av fastställda rutiner.  

 

Inköpsanalys och avtalsuppföljning 

Efter upphandling har förvaltningen arbetat med 

implementationen av inköpsanalyssystemet. 

Planeringen av inköpsanalysarbetet med respektive 

förvaltning har påbörjats och analysarbetet beräknas 

inledas under augusti 2015.   

 

Plan för hållbar upphandling 

De delar som rör livsmedel pågår. När det gäller fordon 

så har arbetet stannat av då det inte tillförts några 

medel för att göra någon satsning för miljöfordon 2014. 

För 2015 och 2016 måste detta till för att kunna 

genomföra de satsningar kommunen beslutat.  

 

Logistik/Fordonshantering 

Upphandlingen av skolskjutsar som blev överprövad och 

där processen tog ca 1 år är nu avslutad. Nya avtal är 

tecknade from hösten 2015 och tre år framåt med tre 

skolskjutsentreprenörer.  

 

En analys av fordonshanteringen är gjord och 

förvaltningen kan konstatera att beslutet i 

kommunfullmäktige/kommunstyrelse angående 

centralisering av fordonshanteringen inte är genomförd 

fullt ut. Samtliga fordon skall flyttas till logistikenheten 

så att fördelningen av medel (Se plan för hållbar upp-

handling) kan göras på ett effektivt sätt. Budgeten för 

drift och investering skall flyttas från respektive 

förvaltning till upphandlingsförvaltningen. 

 

Utredningen angående sammanhållen service-

verksamhet har på olika sätt påverkat upphandlings-

förvaltningen och framförallt logistikenheten. Olika 

förslag har diskuterats i kommunstyrelsen och i 

september 2014 togs beslut att i dialog med berörda 

förvaltningar inför 2016 prövas verksamheterna ex 

distributionsverksamhet, fordonspark och bilpool för en 

ev överflyttning till serviceförvaltningen. Någon sådan 

dialog har ännu inte påbörjats och upphandlings-

förvaltningen förutsätter att tidpunkten är framflyttad.  

 

Fakturahantering 

Värnamo kommun mottog under 2014 ca 100 000 

fakturor. Utifrån detta har andelen elektroniska fakturor 

ökat till 79 %. Totalt är det 428 leverantörer som skickar 

elektroniska fakturor till Värnamo kommun. Arbete 

pågår kontinuerligt för att få in fler.  

 

Projektet för uppgradering av Inköp och Faktura är 

påbörjat och är planerad att vara klar inför semestern 

2016. I samband med detta skall även en översyn av 

beställarorganisationen göras.  

 

Arbetet pågår löpande med att öka beställningarna 

elektroniskt och just nu riktar vi särskild 
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uppmärksamhet mot leverantörer till 

omsorgsverksamheten och dess användare.  

 

Efterdyningarna av faktureringen från Alltele har 

inneburit stor arbetsbelastning för fakturaenheten 

under första kvartalet 2015.  

 

Under första kvartalet 2015 har förvaltningen också 

arbetat med den organisationsförändring som 

serviceförvaltningens tillkommande innebar.  

 

Upphandling  

Kommunen har från och med 1 jan 2015 fastslagit 

interna rutiner för hur vi ska hantera direkt-

upphandlingar under 505 kkr. 

Dokumentationsplikt gäller för upphandlingar över 

100 kkr och upphandlingar över 300 kkr ska alltid 

annonseras och utföras av upphandlingsförvaltningen i 

samråd med berörd förvaltning.  

 

Upphandlingsnämnden har from 2015 utökats från 5 till 

9 ledamöter. Upphandlingsförvaltning har efter 

årsskiftet anställt tre nya upphandlare, varav en är en 

ersättare för en föräldraledighet. Introduktion och 

utbildning av dessa nya medarbetare har tagit en del tid 

i anspråk för förvaltningen. 

 

Samverkansutredning 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt 

upphandlingsnämnden att i nära samverkan med 

berörda förvaltningar och bolag redovisa utredning 

angående upphandlingsuppdrag. 

KPMG Har bistått upphandlingsförvaltningen i 

uppdraget och en rapport är redovisad i upphandlings-

nämnden i december, vilken därefter har gått vidare till 

kommunstyrelsen.  

 

Kompetensutveckling 

Under våren har ett antal utbildningar genomgåtts av 

förvaltningens medarbetare bla utbildningar kopplade 

till tekniska kontorets upphandlingar och utbildning i 

förhandling. 

 

Periodens utfall 

Periodens utfall 

Upphandlingsnämnden ligger 398 kkr över budgeten. 

Detta beror bland annat på kravet från politiskt håll om 

en intäkt på 200 kkr i upphandlingsuppdrag till 

kommunens kommunala bolag. Fakturering uppgår 

hittills till 60 kkr.  

 

Förvaltningen har inte heller fått täckning fullt ut för att 

nämnden gick från 5 till 9 ledamöter.  

 

Löneskulden från barn- och utbildnings-förvaltningen 

för logistik- och skolskjuts-samordnaren är inte heller 

reglerad, detta görs i juli vilket medför en minskning av 

underskottet. Fordonshanteringen bidrar också till att 

minska underskottet.  

 

Prognos för helår 2015 

Drift 

Upphandlingsnämnden har en prognos för 2015 på 150 

kkr i överskott för helåret.  

 

Investering 

Upphandlingsnämnden har en prognos för 2015 på 550 

kkr för helåret (budget 1644 kkr). Anledningen är att 

inköpsanalyssystemet upphandlades till en lägre 

kostnad än budgeterat och att förvaltningen inte hinner 

genomföra installationen för samtliga elektroniska 

körjournaler i kommunens personbilar under 2015.  

 

Samtliga kostnader och intäkter för fordonshanteringen 

har inte budgeterats och det gör att prognosen ser 

felaktig ut i förhållande till budget. Detta kommer 

justeras till nästa års budget 

 

Framtida utveckling 

Ny upphandlingslag rycker närmare 

Europaparlamentet röstade 2014 igenom nya direktiv 

för offentlig upphandling. Lagarna och följdändringarna 

föreslås träda i kraft den 1 april 2016. 

 

Sociala och etiska krav i upphandling 

I Sverige uppskattas offentlig upphandling omsätta över 

600 miljarder kronor per år. Det finns stora möjligheter 

att påverka leverantörer att producera varor och 

tjänster på ett hållbart sätt. Fördelarna med sociala krav 

är att de kan bidra till att påverka samhället, det ger 

dessutom trovärdighet till organisationen. 

 

Inköpsanalys och avtalsuppföljning 

Inköpsanalysarbetet inleds under augusti 2015 med 

utskick av rapporter för att visualisera kommunens 

inköpsmönster. Innehåll i rapporterna kommer att 

analyseras av upphandlingscontroller tillsammans med 

respektive förvaltning för att därigenom hitta 

förbättringsåtgärder.  
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Plan för åtgärder kommer sedan planeras i samråd med 

varje förvaltning och verksamhet, ett arbete som sedan 

kommer att följas upp löpande varje kvartal.  

 

Utbildningsplan 

Förvaltningen för nu en dialog med Campus och 

kompetensakademin angående utbildning i centrala 

system. Denna utbildning har två olika inriktningar för 

dess användare, en utbildning för beställare och en för 

attestanter. Utbildningen beräknas starta till hösten. 

 

Obligatorisk e-faktura föreslås 

Ekonomistyrningsverket har fått i uppdrag av regeringen 

att analysera konsekvenserna av e-faktura inom 

offentlig sektor. 

 

 

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter -500 -9 000 8 500 -4 330 -4 586 -8 950

Kostnader 9 110 17 460 -8 350 9 033 8 373 16 110

Nettokostnad 8 610 8 460 150 4 703 3 787 7 160

Resultat per verksamhetsblock
Budget

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Upphandl ingsförvaltningen 6 728 6 828 -100 4 007 3 222 5 843

Fordonshanteringen 1 400 1 100 300 453 402 986

Upphandl ingsnämnd 482 532 -50 243 163 331

Nettokostnad 8 610 8 460 150 4 703 3 787 7 160  

Periodens investeringar 

Belopp i kkr Budget 

2015

Prognos     

2015

Avvikelse Utfall tom 

2015-06

Utfall tom 

2014-06

Bokslut      

2014

Nettoinvesteringar 1 644 550 1 094 147 49 67

Periodens största investeringar:

Möbler 124 124 0 33

Datorer 20 26 -6 26

Inköpsanalyssytem 600 300 300 60

Elektroniska körjournaler 800 0 800 0

Inlösen av fordon 100 100 0 28  
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MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMND 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

 

Avstämning förvaltningsmål 

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljnings- 

intervall 

 

Handläggningstid delegerade bygglov 
 
(Handläggningstiden för bygglov är sedan 
2011-05-02 lagreglerad till max 10 veckor.) 
 

Handläggningstiden för 
delegerade bygglov har 
tidigare minskat från 24 
dagar till 14 dagar men 
sedan ökar till 20 dagar. 
Handläggningstiden första 
halvåret 2015 har varit 12 
dagar. (För nämndärenden 
har handläggningstiden ökat 
något från 10 till 12 dagar.) 
 

Handläggningstiden 
ska maximalt vara på 
nuvarande nivå. 
Målsättningen har 
varit att minska 
handläggningstiden 
under perioden med 
ungefär 10 %. 

Hel- 
respektive 
halvår. 

 

Utifrån givna resurser genomföra 
verksamheten enligt tillsynsplaneringen inom 
områdena miljö- och hälsoskydd samt 
livsmedel. 

Tillsynsplanering och 
behovsbedömning för 2015, 
Msn § 26, samt godkänd 
uppföljning av tillsyns-
planering 2014, Msn § 82. 

Enligt separat 
dokument tillsyns-
planering respektive 
uppföljning av 
tillsynsplanering. 

Helår  

 

 = Målet är uppfyllt  = Målet är inte uppfyllt  = Mätning är inte gjord  = Mätning pågår 

Detta har hänt under 2015 

En rad lagändringar och andra förändringar har skett, 

börjat tillämpas och funnit sina former. Ändringarna 

avser bl.a. strandskydd, livsmedelslokaler, miljöfarlig 

verksamhet, bygglov och taxor. 

 

Plan- och bygglagen förändrades starkt 2011-05-02. 

Under våren 2014 beslutades nya förändringar. Dessa 

trädde i kraft 2 juli 2014. Ytterligare förändringar 

infördes 1 januari 2015. Miljö- och stadsbyggnads-

kontoret har informerat om förändringarna för att 

undvika att byggsanktionsavgifter behöver tas ut. 

 

Åtgärder angående ovårdade tomter och byggnader 

pågår. 

 

Antalet bygglov har ökat men även inneburit lägre 

intäkter. 

 

Arbetet med bostadsanpassning pågår kontinuerligt. 

 

Tillämpningsföreskrifter för alkoholärenden finns och 

utbildningar har genomförts. 

 

Utredning av ett bullerärende i Forsheda pågår. 

 

Inventering av enskilda avlopp har fortsatt.  

 

Beslut om de nya avgifterna enligt taxan för tillsyn enligt 

miljöbalken är under genomförande. 

 

Ett antal marksaneringar pågår och är i olika faser. 

 

Undersökning av inomhusmiljön i skolor pågår. 

 

Incitament för energisnålt byggande finns. 

 

Arbete med tillgänglighetsdatabasen pågår. 

 

Ajourhållning av lägenhetsregister pågår kontinuerligt. 

 

Adressättning och namnsättning pågår kontinuerligt. 

 

Upphandling av en ny flygning över centralorten har 

genomförts. Redovisningen kommer att innefatta 

terrängmodell, ortofoto samt 3D-modell. 

 

Projekt har illustrerats i 3D för presentation i nämnden, 

kvarter Furet och Väktaren. 
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Utveckling av extern och internwebb pågår 

kontinuerligt.  

GIS-tillämpning pågår tillsammans med 

kulturförvaltningen (kulturföreteelser och 

industriminnen) samt barn- och 

utbildningsförvaltningen (skolskjutsar). 

 

Köpekontrakt har antagits för köp inom Bredasten 

rörande ca 4,3 ha mark. 

 

Försäljning av 8 villatomter har skett. 

 

Fortsatta kontakter med intressenter inom 

verksamhetsområdet Bredasten. 

 

Köpekontrakt har antagits för fastigheten kv. 

Bautastenen 2, 3 och 4 i Värnamo för uppförande av 

cirka 50 lägenheter. 

 

Inom etapp 2 på Gröndal har 31 av 35 tomter för 

villabebyggelse släppts och fördelats. 

 

Kvarter Lagerbladet inom etapp 2 på Gröndal har 

direkttilldelats till GBJ-bygg för uppförande av tätare 

gruppbebyggelse. Ett markanvisningsavtal har tecknats. 

 

Arbetet fortgår med två nya detaljplaner gällande 

flerbostadsbyggnation inom kv. Städet och kv. Doktorn. 

 

Exploatering av området Ekenhaga handelsträdgård 

fortgår. Tomtmark för villor ska släppas under våren 

2016. 

 

Detaljplanearbete har påbörjats gällande två nya 

bostadsområden. Berörda kvarter är Draken, Ödlan och 

Vågen samt fastigheterna Nöbbele 7:18 och 7:19. 

 

Ett antal markregleringar fortgår i Åminne rörande den 

nya detaljplanen i norra delen.  

 

Markbyten samt markköp pågår inom den nya 

detaljplanen i södra delen av Åminne. Detta kommer på 

sikt att ge ett antal nya tomter på småhusbyggande. 

 

Arbetet med markåtkomst rörande överförings-

ledningen mot Kärda-Forsheda-Bredaryd fortgår. 

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal har 

arbetats fram. 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan nu efter beslut i 

kommunfullmäktige direkttilldela mark för 

bostadsändamål till en exploatör förutsatt att 

markområdet inte är större av 5000 m2. 

 

Regler för tillfällig upplåtelse av allmän platsmark har 

arbetats fram. 

 

Arbete med en ny kommuntäckande översiktsplan samt 

webbupplägg pågår. 

 

VA-planarbetet fortsätter och kommer att ingå i 

översiktsplanearbetet. 

 

Avslutning av arbetet med fördjupningar av 

översiktsplanen för tre kranstätorter pågår. 

 

Stadsdelsstudie för centrum pågår. 

 

Arbete med utveckling av Laganstråket pågår. Bland 

annat har sammanställning av inventering och förslag 

färdigställts och informationsmöte hållits. LONA-medel 

har sökts, för att kunna göra en del av stråket mer 

tillgänglighetsanpassat.  

 

Ett LONA-projekt pågår, för att lyfta fram Storån som 

frilufts- och turistmål.  

 

Ett projekt med natur- och kulturleder i tätortsnära 

skogar pågår. 

 

Apladalens entré (del av arbetet med Lagmansgatans 

omgivningar) har bearbetats vidare.  

 

Löpande trafikärenden och klagomålshantering har tagit 

stor del av trafikingenjörens arbetstid. Därför har en 

handläggare (50 %) anställts för att hantera dessa 

ärenden. 

 

Hastighetsplanen är antagen och ska verkställas.  

 

Arbete med parkeringsutredning och ny p-norm pågår. 

 

En trafikstrategi för kommunen har påbörjats. 

Samverkan kring Bolmenområdet pågår. Miljö- och 

stadsbyggnadskontoret deltar i Sydvattens projekt med 

nytt vattenskyddsområde. 

 

Hållbar stadsutveckling – Prostsjöområdet – pågår. 
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Deltagande i kommunens Riskhanteringsgrupp, Store 

mosse skötselråd samt förvaltningens webbgrupp pågår 

kontinuerligt. 

 

Privata, attraktiva lokaliseringar för ny 

bostadsbebyggelse på landsbygden redovisas via 

kommunens hemsida, under Bo Lantligt. 

 

Samarbete med Finnvedens Gymnasium samt högskolor 

pågår kontinuerligt (projekt, övningsuppgifter, 

examensarbeten m.m.) 

 

Under första halvåret 2015 har förvaltningen parallellt 

arbetat med 14 st detaljplaner, varav 9 st inom Värnamo 

stad. Två detaljplaner har antagits. Tre 

detaljplanesamråd och tre gransknings-utställningar har 

genomförts. 

 

Solenergibidrag finns. 

 

Periodens utfall 

Utfallet första halvåret 2015 är ett överskott. Det beror 

på att intäkterna i några fall blivit något högre än 

budgeterade, vakanser i personalstyrkan, tillförda 

projektmedel samt inte ännu förbrukade projektmedel. 

Vissa intäkter kommer därutöver inte jämt fördelade 

över året. 

 

Prognos för helår 2015 

Prognosen redovisar ett överskott för helåret. Fortsatt 

osäkerhet råder dock beträffande det ekonomiska 

utfallet efter alla förändringar – nya verksamheter, 

ekonomiska regleringar, utfallet av nya taxor med 

justeringsfaktorer, ärendeflödet varav en del är starkt 

konjunkturberoende, den nya Plan- och bygglagen med 

långt fler arbetsuppgifter än tidigare, annat 

kostnadsläge efter rekryteringar osv. Osäkerheten har 

föranlett stor försiktighet med utgifter.  

PBL-taxan är under förnyad omprövning. Det 

ekonomiska utfallet av alla förenklingar i Plan- och 

bygglagen är osäkert.  

Ett antal sanktionsärenden kan även komma att påverka 

utfallet. 

Förvaltningen är starkt beroende av externa intäkter.  

Planärenden tar ibland längre tid att hantera än ett år. 

Ett kostnadskrävande projekt pågår. Medel för diverse 

projekt ligger i driftbudgeten. Kostnader för 

bostadsanpassning går endast att påverka i mindre 

omfattning. Budget är justerad och ligger nu närmare 

normalt utfall än tidigare. 

Ett visst tidsglapp vid tillsättningar påverkar också det 

ekonomiska utfallet. 

 

Framtida utveckling 

Lagändringar har genomförts som innebär större 

omfattning på kommunens verksamhet. 

 

Fler ändringar av Plan- och bygglagen förutses. 

Utvärderingar av Miljöbalkens bestämmelser angående 

strandskydd pågår. 

 

Bestämmelserna om riksintressen ska också ses över. 

 

Lagkrav på sänkta effektbehov för byggnader samt 

resultat av processen att utforma ett lokalt 

miljöprogram för byggnader ställer ändrade krav på 

handläggning. 

 

Deltagande i LOVA- och LONA-projekten kommer på 

olika sätt att leda vidare. 

 

Lagkrav på sänkta radonhalter inomhus innebär behov 

av utökad kontroll. 

 

Ärenden som hanterar förorenad mark kommer att öka. 

 

Riktlinjerna för hantering av alkoholärenden inklusive 

tillämpningen av den nya taxan ska följas upp vidare. 

 

Möjligheterna till samverkan avseende handläggning av 

alkoholfrågor ska utredas vidare.  

Behovsbedömning av tillsyn enligt PBL kommer att 

genomföras. 

 

En ny avfallsplan behöver upprättas. 

 

Vattenskyddsområden behöver ses över. 

 

Arbetet med att utveckla GIS-verksamheten pågår 

kontinuerligt. 

 

Nytt bostadsförsörjningsprogram ska göras i samordning 

med den nya översiktsplanen. 

 

Ny taxa för nya bostadsområden i Ekenhaga och Åminne 

samt verksamhetsområdet Bredasten ska tas fram. 
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Fortsatt översyn av kommande behov för mark- och 

exploateringsfrågor för bostäder och verksamheter 

kommer att ske. 

 

Arbetet med nyttoberäkningar gällande 

höghastighetsjärnvägen och möjligt stationsläge i 

Värnamo ska konkretiseras med hjälp av konsult. 

 

Behov av planering för framtida infrastrukturprojekt 

kommer. 

 

Fortsatt arbete med ny kommuntäckande översiktsplan 

samt VA-plan. 

Avslutning av arbetet med fördjupningar av 

översiktsplaner för tre kranstätorter. 

 

Trafikplaneringen är fortsatt omfattande. 

Trafikingenjörstjänsten är vakant och tillsättning 

kommer att ske under hösten. 

 

Fortsatt arbete med parkeringsutredning och ny p-

norm. 

 

Fortsatt arbete med trafikstrategi för kommunen.  

 

För målarbetet avseende planberedskap ska 

handläggningstider nu ha gett resultat och nuvarande 

målskrivningar bearbetas vidare. 

 

Strukturen i personalgruppen innebär att rekrytering 

och kunskapsöverföring är angelägna frågor. Svårigheter 

föreligger att rekrytera kvalificerad personal inom vissa 

grupper. Kostnadsläget förändras vid nyrekryteringar. 

Förvaltningen står inför tillsättning av några 

nyckelfunktioner. 

 

Översyn av formerna för samarbetet med andra 

förvaltningar med närliggande verksamhet fortgår. 

 

De långsiktigt strategiska frågorna behöver diskuteras 

vidare. 

 

Arbetet med kvalitetssäkring ska fortsättas. 

 

Möjligheterna till ytterligare samverkan med 

grannkommunerna ska undersökas. 

 

 

 

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter -8 507 -8 840 333 -4 623 -5 121 -9 843

Kostnader 33 377 32 424 953 15 372 15 832 32 260

Nettokostnad 24 870 23 584 1 286 10 749 10 711 22 417

Resultat per verksamhetsblock Budget

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Kommunövergripande 0 0 0 0 0 139

Mil jö- och s tadsbyggnadsnämnd 715 696 19 309 307 605

Adminis tration 5 513 4 446 1 067 1 436 1 580 4 046

MBK-GIS avdelning 6 402 6 332 70 2 548 2 294 4 634

Planavdelning 3 623 3 086 537 1 436 2 096 3 513

Bygglov -284 270 -554 790 422 403

Mark- ock exploatering 2 498 2 131 367 749 583 1 817

Industrionråden 0 0 0 0 0 0

Markförsä l jning 0 0 0 0 -285 -232

Energirådgivning 0 0 0 0 -452 -21

Bostadsområden 0 0 0 74 -10 -17

Bostadsanpassning 3 298 3 298 0 1 469 1 886 3 574

Gator och vägar 0 0 0 0 0 696

Hälsoskydd 1 737 2 113 -376 891 941 1 929

Försurningsbidrag 100 100 0 31 18 68

Mil jöskydd 1 068 912 156 916 1 215 1 072

Mil jöprojekt 70 70 0 0 16 91

Mil jöarbete 130 130 0 100 100 100

Nettokostnad 24 870 23 584 1 286 10 749 10 711 22 417  
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Periodens investeringar 

Belopp i kkr Budget 

2015

Prognos     

2015

Avvikelse Utfall tom 

2015-06

Utfall tom 

2014-06

Bokslut      

2014

Nettoinvesteringar -646 -654 8 -6 797 -2 915 -12 866

Periodens största investeringar:

Inventarier 68 68 0 58 49 108

IT-utrustning 189 189 0 19 398 402

Tomtl ikvider -12 000 -12 000 0 -5 501 -2 798 -10 222

Grovplanering -4 000 -4 000 0 -2 002 -718 -4 302

Markförvärv 3 249 3 249 0 90

Bostäder 8 000 8 000 0 -104  
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MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMND 

Räddningstjänst 

 

Avstämning förvaltningsmål 

Mål beslutade av nämnden Nuläges 

nivå 

Målnivå Uppföljnings- 

intervall 

 

Räddningstjänsten ska ha en god yttäckning (tid från larm till 
första enhet på plats) 

10 min 10 min Årligen  

Räddningstjänsten ska ha en god insatsförmåga (övningstid) 100 % 80 % Årligen  

Räddningstjänsten skall arbeta för att öka förmågan att 
förhindra oönskade händelser (nöjd regionindex) 

NRI, 57 NRI, 62 Periodicitet med enkät  

Räddningstjänsten skall arbeta för att öka förmågan att 
förebygga oönskade händelser (minskad konsekvens vid 
oönskad händelse) 

- 5 stycken Halvårsvis  

Medarbetarna på förvaltningen ska vara nöjda med sin 
upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, 
respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling 
(nöjd medarbetar index) 

NMI, 81 NMI, 80 Vartannat år  

 

 = Målet är uppfyllt  = Målet är inte uppfyllt  = Mätning är inte gjord  = Mätning pågår 

Kommentar ej uppfyllda mål 

Kommunens senaste mätning för nöjd regionindex genomfördes 2012. 

 

Detta har hänt under 2015 

Allmänt, samverkansutredningen 

Förvaltningen har genomfört ett omfattande arbete 

tillsammans med nämnden i syfte att konsekvens-

beskriva och belysa möjligheter i utvecklingsarbetet. 

Innan sommaren redovisades till nämnden fem 

konsekvens- och ambitionsnivåer för att anpassa 

verksamheten till den ekonomiska ramen.  

 

Allmänt, ledningsutveckling 

Ledningsgruppen har genomfört ett utvecklingsarbete i 

syfte att utveckla en metod för verksamhetsledning och 

mötesmetodik vid förvaltningen. Till årsskiftet är målet 

att utvecklingsarbetet fått genomslag i förvaltningens 

verksamhetsledning. 

 

Allmänt, folkhälsoarbetet 

Förvaltningen har ansvar för kommunens folkhälsoråd. 

Under våren har ett folkhälsoråd genomförts med ny 

ordförande och en bred uppslutning från kommunens 

förvaltningar. Rådet beslutade att införa ett 

arbetsutskott som beredningsfunktion för rådets 

ärenden och handläggning. Under hösten kommer 

ytterligare två råd att genomföras varav det ena rådet 

kommer att genomföras som en inspirationsdag för 

aktuella områden. 

 

Förebyggandearbetet, trygghetsservice 

I syfte att utveckla det förebyggande verksamhets-

området vid förvaltningen har räddningstjänsten 

tillsammans med omsorgen föreslagit att ansvaret för 

kommunens larmsupport övertas av räddningstjänsten. 

Ansvaret övertas av räddningstjänsten from den 15 

september. Larmsupporten kommer att integreras med 

fixartjänsten och är en del i att skapa en effektivare 

trygghetsservice för medborgaren. 

 

Förebyggandearbetet, kommunutbildning 

Förvaltningen ansvarar och genomför en omfattande 

utbildning avseende brand- och sjukvårdskunskap för 

anställda inom kommunen. Ett projekt pågår i syfte att 

öka kompetensen och kvalitén samt att skapa 

systematik i utbildning av kommunanställda. Under 

våren har pilotprojekt 1 genomförts med kommun-

ledningskontoret. Under hösten kommer pilotprojekt 2 

att genomföras med målsättningen att påbörja 

breddutbildning i kommunen innan årsskiftet. 
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Myndighetsutövning, sotning 

Den åtgärdsplan för att komma ifatt med 

brandskyddskontroller som beslutades under hösten 

tillsammans med entreprenören är genomförd och 

verksamheten är i fas med gällande föreskrift.  

Handläggningen av sotningsärenden har stabiliserat sig 

till ett nytt normalläge, vilket innebär ca 25 ärenden i 

månaden som motsvarar ca 8 timmars arbetstid i 

veckan. Detta är en ökning med ca 6-7 timmar i veckan 

mot tidigare handläggningsnivå. 

 

Operativarbetet, insatser  

Under första halvåret 2015 har räddningstjänsten i 

Värnamo kommun larmats ut vid totalt 293 tillfällen. 

253 av dessa larm har varit till adresser inom den egna 

kommunen. Vid övriga larm har räddningstjänsten 

Värnamo kommun biträtt andra kommuner, både inom 

och utanför samarbetsområdet RäddSamF2. 

 

Operativarbetet, materiel 

Ett stort arbete är gjort inför ett byte av förvaltningens 

andningsskydd. Flera leverantörer har visat upp sina 

produkter och vi har också i lugn och ro haft möjlighet 

att testa dessa produkter enligt ett särskilt 

utvärderingsunderlag. Upphandling är sedan gjord och 

det står nu mellan två olika märken. Leverans förväntas 

bli under hösten då även implementeringen kommer att 

påbörjas. 

 

Operativarbetet, övningsfältet 

Den planerade indragningen av vatten och avlopp till 

övningsfältet har kommit igång och kommer att vara 

färdigt under hösten i år. Detta ger bättre möjlighet att 

placera hela övningar/utbildningsdagar uppe på 

övningsfältet och även möjlighet till tvätt och ev dusch 

efter insats. Asfaltering kommer också att ske över en 

del av övningsplanen. 

 

Operativarbetet, organisation 

Räddningstjänsten har under året genomfört en djupare 

analys av möjliga förändringar av insatsorganisationen 

samt redovisat olika alternativ med effekt och 

konsekvens av dessa. Analysen innefattar också 

utvecklingsförslagen av deltidsorganisationen i Värnamo 

kommun. Utredningen har fokuserat på lednings-

organisationen, heltidsstyrkan samt deltidstyrkorna. 

 

 

                                                                 
2 Räddningstjänstsamverkan Jönköpings län 

Krisberedskap, stabsutbildning 

Under våren har kommunen utbildat personal för att 

ingå i kommunens krisledning. Utbildningen har 

omfattat stabsmetodik och stabschefsutbildning. 

Sammantaget har nio medarbetare deltagit vid 

utbildningarna som genomförts av Länsstyrelsen. 

 

Krisberedskap, handläggare 

Förvaltningen har inlett en rekrytering av handläggare 

för kommunens beredskapsfrågor. Rekryteringen 

förväntas vara avslutad under septembermånad. 

 

Periodens utfall 

Utfallet i relation till budget för första halvåret hamnar 

på ett underskott. Främsta skälet är att åtgärder inom 

ramen för samverkansutredningen inte fått genomslag. 

Bibehållna vakanser i organisationen har till viss del 

minskat personalkostnaderna även om kostnaderna för 

övertid och extrapersonal i viss mån ökat. 

 

Avtal med insatsledare och brandingenjörer har setts 

över, vilket medför att retroaktiv ersättning sen oktober 

2014 har betalats ut och belastar förvaltningens 

personalkostnader. 

 

Prognos för helår 2015 

Samverkansutredning 

Åtgärderna inom ramen för samverkansutredningen 

bedöms inte uppnå önskad effekt på förvaltningens 

ekonomiska resultat. Skälet är att flera av förslagen som 

redovisas förutsätter både politiska beslut och 

verksamhetsförändring, såväl inom räddningstjänsten 

som tillsammans med andra verksamheter. En verklig 

effekt avseende ekonomi och verksamhetseffekt 

bedöms uppnås ett till två år efter politiskt beslut och 

inriktning. 

 

Personal  

Förvaltningen har medvetet inte återbesatt vakanser i 

organisationen i syfte att reducera kostnader. Denna 

åtgärd bedöms ge en viss besparingseffekt i linje med 

den minskade ramen.  

 

Nytt avtal för deltidsbrandmän har slutits i juli och 

kommer att påverka personalkostnaderna för 
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förvaltningen. Analys av avtalet kommer att genomföras 

och redovisas under hösten. 

 

Förebyggande 

Bedömningen är att den externa utbildningen gör ett 

underskott i likhet med tidigare år. Utbildnings-kvalité 

och ekonomiska effekter av kommunutbildning bedöms 

uppnås under 2016. Kostnaden för handläggning av 

sotningsverksamheten bedöms avsevärt lägre än 

föregående år även om den löpande handläggningen 

ökat till en ny normalnivå. 

 

Framtida utveckling 

Personal 

Deltidsbrandmannakonflikten är avblåst och ett nytt 

avtal mellan Sveriges kommuner och landsting och 

Brandmännens riksförbund har nåtts. 

 

Förebyggande 

Pilotprojektet för kommunutbildning kommer att 

slutföras och implementeras i kommunen. 

 

 

 

Organisationsöversyn 

 

Under hösten kommer ett förändringsarbete att 

påbörjas i syfte att anpassa organisation och uppdrag till 

förutsättningarna. 

 

Trygghetsservice 

Förvaltningen kommer att fortsätta dialogen med 

omsorgen i syfte att värdera ytterligare 

samarbetsområden. 

 

 

 

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter -5 254 -5 212 -42 -2 559 -2 716 -5 794

Kostnader 38 407 39 618 -1 211 19 693 19 311 38 316

Nettokostnad 33 153 34 406 -1 253 17 134 16 595 32 522

Resultat per verksamhetsblock
Budget

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Räddningstjänst heltid 28 544 29 783 -1 239 15 141 14 575 28 490

Räddningstjänst deltid 8 057 8 057 0 3 687 3 747 7 929

Förebyggande -220 -220 0 -103 -45 -116

Ambulanss jukvård -276 -276 0 -184 -184 -276

Uppdragsverksamhet -2 836 -2 822 -14 -1 214 -1 348 -3 331

Krisberedskap -116 -116 0 -193 -150 -174

Nettokostnad 33 153 34 406 -1 253 17 134 16 595 32 522  

Periodens investeringar 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos     

2015

Avvikelse Utfall tom 

2015-06

Utfall tom 

2014-06

Bokslut      

2014

Nettoinvesteringar 5 956 2 569 3 387 328 466 2 156

Periodens största investeringar:
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SERVICENÄMND 

 

Avstämning förvaltningsmål 

Mål beslutade av nämnden Nuläges 

nivå 

Målnivå Uppföljnings- 

intervall 

 

Transparenta helhetslösningar     

Serviceförvaltningens resultat max avvikelse +/- 2 % -13 % +/- 2 % Månadsvis  

NMI (Nöjd medarbetarindex) ska öka 2015 jfr med 2013 - - Vartannat år  

Kostorganisationens matsvinn ska minska - - 2 gånger/år  
 

 = Målet är uppfyllt  = Målet är inte uppfyllt  = Mätning är inte gjord  = Mätning pågår 

 

Kommentar ej uppfyllda mål 

Transparenta helhetslösningar 

2015 används som försöksperiod för att skaffa den erfarenhetsbas som målet erfordrar. 

 

Serviceförvaltningens resultat max avvikelse +/- 2% 

Det avvikande resultatet beror främst på kostverksamheten, där även hösten kommer att behövas för att rutiner/processer skall kunna 

införas och justeras. Bland annat ska en ny analys av de fasta fördelningarna av städkostnader mellan barn- och utbildningsnämnden 

och serviceförvaltningen göras, samt rutiner för korrekt fördelning av distributionskostnader införas. En annan stor effekt orsakas av att 

1/3 av de under 2015 investeringsförda licenskostnaderna för Microsoftprodukter istället ska kostnadsföras. 

 

Detta har hänt under 2015 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen startades upp den 1 januari 2015.  

Initialt ingår kostverksamhet, IT-verksamhet och 

telefonväxel, centrala tryckeriet samt stadshusets 

kontorsvaktmästeri. From den 15 september tar 

serviceförvaltningen även över bokningen av vikariat för 

omsorg, förskola och kök.  

 

Förvaltningens nämnd har startats upp. 

 

Styrdokument har tagits fram och beslutats av 

nämnden. 

 

Verksamhetsplan med mål och riktlinjer för 

verksamheten har tagits fram. 

 

Servicenämnden har fastställt förvaltningens uppdrag 

och ledord; helhetstänk, affärsmässighet, 

professionalitet och kundorientering. 

 

Studiebesök har gjorts av nämnden i ett antal kök och 

på vaktmästeriet.  

 

Serviceförvaltningen har varit på kick-off med föreläsare 

från serviceförvaltningen i Halmstad för samtlig 

personal.  

 

En ekonom och en förvaltningssekreterare/nämnd-

sekreterare har anställts. 

 

IT-avdelningen 

Under våren har IT-avdelningen, pga 

personalomsättning och långtidssjukskriven personal, 

fått lösa situationen med timanställd personal. 

Rekrytering pågår av en IT-tekniker.  

 

I början av 2015 byttes telefonoperatör, från Alltele till 

TDC. Bytet gjordes utan problem och har fungerat 

förhållandevis bra. Prisnivån är bland de lägsta i landet, 

vilket leder till stora besparingar. Fortfarande finns vissa 

ouppklarade fakturor med Alltele. Målsättningen är att 

få ett avslut med Alltele under hösten. 

 

Vårens arbete har inriktats på att gå igenom licenser och 

uppgradera användarnas Officeversion till 2013. Ett 

licensregister har byggts upp. 

 

IT-avdelningen har haft ett fortsatt arbete med att 

förbättra nätverket, konsolidera och virtualisera fysiska 

servrar och upphandla nytt trådlöst nätverk. Ipads till 

politiker, automatisera kontoskapandet, förbättrat 

övervakningen av servrar, uppgraderat 

verksamhetssystem samt inloggning med SITHS-kort. 
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3 500 felanmälningar och drygt 700 beställningar har 

hanterats, vilket är ungefär detsamma som föregående 

år. 

 

Som en av de första kommunerna i landet lanserar 

Värnamo tjänsten ”Mina meddelanden”. Det innebär att 

kommunens verksamheter kan skicka meddelande till 

kommuninvånarna via e-post till en säker e-post 

brevlåda. På sikt kommer detta att leda till besparingar i 

form av minskad hantering av brevutskick och minskade 

portokostnader. 

 

Förvaltningen har tagit fram ett förfrågningsunderlag för 

ett nytt digitalt dokument- och 

ärendehanteringssystem. 

 

I samarbete med GGV-kommunerna har förvaltningen 

inlett arbetet med att ta fram en Kommunal Digital 

Agenda.  

 

En översyn av IT-verksamheten har inletts under våren. 

 

Kostorganisationen  

Kostorganisationen driftsattes den 1 januari 2015. 

Omsorgsförvaltningens och barn- och utbildnings-

förvaltningens kostorganisationer lades då samman. 

 

Under våren har ett intensivt arbete gjorts för att 

fastställa ett portionspris men också för att följa 

fastställd budget inom den nya kostorganisationen. 

 

Framtagning av rutiner för samarbete med 

omsorgsförvaltningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen har stått i fokus. 

 

Förslag till åtgärder för att klara organisationens 

sparbeting år 2016 och 2017 har påbörjats. Ett intensivt 

arbete fortsätter under hösten. 

 

Lunchpriset för externa pensionärer som äter i 

serviceförvaltningens restauranger har from 150701 

höjts från 43 kr till 60 kr inklusive moms.  

 

Kostorganisationen har arbetat med att ta fram 

mätmetoder för att mäta matsvinnet inom köken, 

eftersom minskning av svinnet är ett av förvaltningens 

mål. 

 

Andelen ekologiska livsmedel för första halvåret var 19 

% för kommunen som helhet jämfört med 2014 då 

andelen uppgick till 12 %.  

Vaktmästeri 

Vaktmästeriet har i uppdrag att se över hur det centrala 

tryckeriet kan effektiviseras i samband med att 

kopiatorerna byts ut.  

 

Bemanningsenheten 

Ett intensivt arbete har pågått under våren för att 

komma igång med bemanningsenheten. Starttidpunkt 

är fastställd till den 15 september 2015 och placeringen 

är Västrabo. 

 

Framtiden 

IT-avdelningen 

I allians med övriga GGV-kommuner pågår ett 

gemensamt utvecklingsarbete inom de områden där det 

finns gemensamma vinster att göra. Det lägger grunden 

till framtida rationaliseringar utan att lägga samman 

verksamheterna. Detta är en förutsättning för att kunna 

utvecklas i den takt som framtiden kräver. 

 

IT-avdelningen kommer fortsätta utveckla kommunens 

e-tjänster åt kommuninvånarna.  

 

Kostorganisationen 

Kostorganisationen strävar efter att effektivisera 

köksorganisationen på så sätt att mat till både äldre och 

yngre kan lagas i samma kök.  

 

Kostorganisationen vill öka andelen ekologisk mat både 

inom omsorg och skola. 

 

Kostorganisationen klarar de fastställda sparbetingen 

för år 2016 och 2017. Det kommer att kräva nytänk och 

översyn av både hur mat köps in, vad som köps in och 

hur personalen och lokaler används mest effektivt.  

 

Kostorganisationen kommer se över hur organisationen 

bättre kan samverka mellan köken. 

 

Vaktmästeri 

Kommer under hösten 2015 få klart ett underlag för 

beslut kring frågan om central kopiering. 

Bemanningsenheten 

Kommer under hösten starta upp 

bemanningsverksamheten och få den så effektiv som 

möjligt. Utveckla ett gemensamt datasystem för 

bokning av vikare inom de olika verksamheterna.  

 

Utmaningen är att få en effektiv verksamhet som på sikt 

kan möta fler verksamheters behov av vikarie.  
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Periodens utfall 

Nämnden  

Högre kostnadsutfall i och med en beslutad högre 

mötesfrekvens än budgeterat. 

 

Förvaltning  

Lägre kostnadsutfall eftersom förvaltningen blev 

färdigbemannad först i april. 

 

Vaktmästeri  

Utfallet ligger i paritet med budget. 

 

IT-verksamhet 

Utfallet ligger i paritet med budget. Dock kommer IT-

avdelningen överstiga årets driftbudget med 

2 277 kkr pga licenskostnader för Microsoft-produkter 

som har ombokats från investering till drift efter 

avstämning med revisorerna.  

 

Kostorganisationen 

Intäkter 

Efter sex månader ligger intäkterna totalt ca 5 % under 

budget. Främst beror detta på faktureringen gentemot 

omsorgsförvaltningen, där orsakerna kan härledas dels 

till portionsminskning, men också till att budget för 

luncher baserades på 69 kr per portion, men där ex 

restaurangpriset för pensionärer varit 38,39 kr exkl 

moms.  

Kostnader 

Även kostnadssidan överstiger budget, där orsaken 

troligtvis kan härledas till att lönerna är under-

budgeterade. En felaktighet i de fasta fördelningarna av 

städning mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 

serviceförvaltningen kan föreligga, vilket behöver 

undersökas närmare.  

 

Televäxel 

Utfallet är i paritet med budget, men avslut av Alltele 

pågår fortfarande vilket gör att kostnader som skall 

vidaredebiteras på förvaltningarna fortfarande är 

oreglerade. 

 

Prognos för helår 2015 

Nämnden  

Mötesfrekvensen kommer även under hösten vara 

högre än budgeterat, vilket gör att kostnaderna kommer 

att överskrida budgeten med ca 115 kkr. 

 

 

Förvaltning  

Förvaltningens lägre kostnadsutfall kommer att 

kompensera för nämndens ökade kostnader enligt ovan. 

 

Vaktmästeri  

Prognosen är att utfallet kommer att ligga i linje med 

budgeten. 

 

IT-avdelningen 

Pga kostnadsföringen av Microsoftlicenserna kommer 

verksamhetens driftkostnader att överstiga budget. 

Hösten får utvisa hur detta ska regleras. 

 

Kostorganisationen 

Prognosen är att ett nollresultat inte kommer att 

uppnås, vilket gör att en tilläggsdebitering eventuellt 

måste ske i december. En intäktsökning kommer dock 

att ske under hösten där vissa lunchpriser inom 

omsorgen har höjts och där en reglering av 

lönehöjningarna inom kostverksamheten görs via en 

temporär höjning av lunchpriserna. Oavsett detta 

kommer ett intensivt analysarbete pågå under hösten. 

 

Framtida utveckling 

Nämnden 

I takt med att befintliga verksamheter satt sig har 

nämnden förutsättningar att knyta fler verksamheter till 

sig. En förstudier kring möjligheterna att starta upp ett 

kontaktcenter i nämndens regi är aktuell, och under 

förutsättning att beslut fattas kommer Värnamo 

Kommun likt flera andra kommuner att skapa ett 

kontaktcenter som möter medborgaren.  

 

IT-avdelningen 

Utvecklingen mot en mer digitaliserad kommunal 

verksamhet kommer att innebära både effektivisering 

och besparing i verksamheten. Det är dock viktigt att se 

att denna digitalisering samtidigt ställer ökade krav på 

IT-avdelningen, både vad det gäller kompetens och 

kapacitet. Ett datasystem som införs i en verksamhet 

sparar resurser där, men leder också till ett ökat behov 

av resurser på IT-avdelningen. På sikt kommer det också 

att kräva en utökad kompetens för att möta 

verksamheternas behov.  

 

Kostorganisationen 

Vill kunna möta framtida kunders krav på miljöanpassad 

mat, såväl ekologiskt som närproducerat. Att arbeta i 

kommunens kök och restauranger kräver en flexibel 

inställning till arbetet. Verksamheten måste också 
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kunna möta upp kommande pensionsavgångar, både 

vad gäller kockar och måltidsbiträden.  

 

Vaktmästeri 

Ska den centrala kopieringsverksamheten fortsätta finns 

reella utmaningar kring marknadsföring, kvalitet och 

styrning. Det kräver också en insikt från övriga 

verksamheter att använda sig av den centrala 

kopieringen. 

 

Bemanningsenheten 

På sikt ska bemanningsenheten kunna ta sig an 

vikariehanteringen åt flera verksamheter. Målsättningen 

är en ingång för all vikariehantering i de verksamheter 

som knutits till bemanningsenheten. 

 

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter -99 702 -93 778 -5 924 -45 262

Kostnader 117 460 114 074 3 386 60 213

Nettokostnad 17 758 20 296 -2 538 14 951 0 0

Resultat per verksamhetsblock
Budget

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Nämnd 445 560 -115 283

Förvaltning 2 453 2 338 115 1 105

Vaktmästeri 1 271 1 271 0 719

IT-verksamhet 11 960 14 722 -2 762 8 169

Kostverksamhet 0 -224 224 4 027

Televäxel 1 629 1 629 0 648

Nettokostnad 17 758 20 296 -2 538 14 951 0 0  

Periodens investeringar 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos     

2015

Avvikelse Utfall tom 

2015-06

Utfall tom 

2014-06

Bokslut      

2014

Nettoinvesteringar 13 502 13 502 0 3 500

Periodens största investeringar:

Microsoftl icenser 6 213 3 936 2 277 1 968

Köksutrustning 1 052 1 052 0 313

Inventrarier/IT-utr. Förvaltningen 400 400 0 309  
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KULTURNÄMND 

 

Avstämning förvaltningsmål 

Mål beslutade av nämnden Nuläges 

nivå 

Målnivå Uppföljnings- 

intervall 

 

1. Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning 
och till att utveckla sina skapande förmågor. 
NMI (Nöjd Medborgar Index), SCB:s 
medborgarundersökning, hösten 2012. 

71 74 Vartannat år  

2. Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. 
Antal arr i samverkan med andra/totala antalet arr. 

67 % 50 % Varje år  

3. Att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och 
utvecklas. 
Antal arr med kulturarvsinriktning/totala antalet arr. 

9 % 3 % Varje år  

4. Att främja internationellt och interkulturellt utbyte och 
samverkan. 
Antal arr med internationellt och interkulturellt 
innehåll/totala antalet arr. 

19 % 9 % Varje år  

5. Att särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 
kultur. 
Antal arr riktade till unga 13-19 år/totala antalet arr. 

20 % 10 % Varje år  

 

 = Målet är uppfyllt  = Målet är inte uppfyllt  = Mätning är inte gjord  = Mätning pågår 

 

Detta har hänt under 2015 

Möjlighet till kulturupplevelse 

Våren 2015 har bjudit på ett digert kulturprogram med 

etablerade inslag som författarbesök, filosofiska caféer, 

musikcaféserien, filmklubb, bokcirklar, hälsomötesplats i 

samverkan med Apladalens vårdcentral och före-

läsningar. En nyhet är lunchlyrik, där skådespelaren 

Gunnar Malmgård vid fyra tillfällen läste lyrik. Detta var 

mycket uppskattat och lockade en trogen publik, även 

när ett extrainsatt program gavs med anledning av 

Tomas Tranströmers bortgång. 

 

En annan nyhet är ”Samtal med …”, ett slags scen-

intervjuer med olika personer som smygstartade under 

våren med ekologikrönikören Jonas Wilson och 

fristadsförfattaren ”Julia”. 

 

Den 24 april arrangerades Kväll på Gummifabriken med 

Kulturförvaltningen som drivande part. Kvällen lockade 

över 600 besökare. 

I mars var den officiella invigningen av det digitala 

biblioteket i Gummifabriken. Det sedan tidigare inledda 

samarbetet mellan studiebibliotekarien och studerande 

på utbildningen till fastighetsingenjörer med ett sk 

litteraturuppdrag blev uppskattat och har fortlöpt under 

våren och finns även inplanerat till kommande läsår. 

 

Kvalitet och konstnärlig förnyelse 

Då Blickfånget revs i början av året, har kultur-

förvaltningen för tillfället ingen fast utställningsyta. 

Utställningar har under våren arrangerats på olika 

platser i Gummifabriken och Cupolen. 

I Gummifabriken har Eva Dillner, Seth Söderholm och 

länets fristadsförfattare Julia ställt ut. På Cupolen har 

Carl-Olof Nilsson och Ragne Johansson, Daniel Ekbladh 

samt Mikael Julin ställt ut. 

 

Samarbetet med studieförbunden har ökat markant 

under våren, bla genom samarrangemang. 

 

Ett levande kulturarv 

Upplevelsedagarna i Nydala för kommunens alla 

fjärdeklassare genomfördes som vanligt i samarbete 

med barn- och utbildningsnämnden. 

 

Flera guidade visningar i Gummifabriken har genom-

förts, med fokus både på framtiden och byggnadens 

historia. Arbete pågår med natur- och kulturleder på 

fyra platser i kommunen. 

Håkan Törefors föreläste om Hillerstorps födelse som 

industriort. 

Våren bjöd även på en Smålandspremiär av filmen Tiden 

är en dröm 2, med närvaro av regissören Jan Lindqvist. 

Filmen skildrar framväxten av det moderna Sverige 

1880-1900 genom fotografier. I samband med det 
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anordnade Historiska Sällskapet Gamla Wernamo en 

utställning med Värnamofotografier från samma period. 

 

Internationellt och interkulturellt utbyte 

Under våren har det startat sagostunder på arabiska och 

somaliska i Rydaholm, där även språkcaféerna 

fortsätter. En bokcirkel på lätt svenska har dragits i gång. 

Verksamheten på Träffpunkt Vråen fortsätter att 

utvecklas i samarbete med medborgarnämnden och 

omsorgsnämnden. Utställning och ”Samtal med ...” 

fristadsförfattaren ”Julia” från Honduras, som hölls på 

engelska. Flera möten har hållits med medborgar-

förvaltningen och den nye integrationsstrategen för att 

hitta nya samverkansformer. 

 

Barn och ungas rätt till kultur 

I början av året var det premiär för babybokprat, som 

riktar sig till nyblivna föräldrar. Det blev snabbt fullbokat 

och följdes upp med babyteater. 

Familjelördagarna på stadsbiblioteket har alla varit 

välbesökta. Särskilt uppskattat var mobila bibliotekets 

familjelördag i Fryele. 

Under loven har det arrangerats en mängd olika 

aktiviteter, främst på stadsbiblioteket, men även på 

filialerna. En uppskattad aktivitet var bokbussens besök 

på sommarläger för ungdomar. 

 

Periodens utfall 

Kulturnämndens driftsbudget 2015 uppgår till 24,4 Mkr. 

14,5 Mkr (59,2%) av dessa har förbrukats. Under första 

halvåret är huvuddelen av bidragen utbetalade. 

 

Prognos för helår 2015 

Driftskostnaderna förväntas följa budget trots ökade 

lönekostnader och utökad programverksamhet. Detta 

beror bla på att kostnaderna hållits nere genom olika 

former av samarbeten. 

 

Investeringskostnaden beräknas till 550 kkr, viss 

osäkerhet råder på 65 kkr som beror på tekniska 

kontorets investeringar. Avvikelsen på 1288 kkr gäller 

färdigställandet av den konstnärliga utsmyckningen till 

Gummifabriken som flyttats fram till år 2017. 

 

Framtida utveckling 

Som målbild finns flytten till Gummifabriken 2017 och 

mycket av arbetet tar sikte på detta. Under höstens ska 

en rad utredningar göras angående bla tjänsternas 

innehåll, hur bokningar ska organiseras, rollen som 

högskolebibliotek, öppettider samt kartläggning av 

processer och flöden i biblioteksverksamheten. 

 

I höst görs en nysatsning på Musikcaféserien med 

abonnemang, fri entré för ungdomar, samarbete med 

föreningar och förband från kulturskolan.  

 

”Samtal med …” fortsätter med en rad spännande 

gäster. En dansföreställning på temat ekologisk och 

social hållbarhet arrangeras i samarbete med bla 

medborgarförvaltningen och miljö- och stads-

byggnadskontoret. När journalisten Martin Schibbye 

kommer på besök ges föreläsningen både på engelska 

och på svenska.  

 

Bland utställningarna märks den kring tiggeri, som bland 

annat innebär att en film projiceras på en lastbil i 

Åbroparken. En bokcirkel på kvällstid startas i samarbete 

med ABF. 
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Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter -1 211 -1 211 0 -591 -1 218 -1 828

Kostnader 25 612 25 612 0 15 041 14 980 25 184

Nettokostnad 24 401 24 401 0 14 450 13 762 23 356

Resultat per verksamhetsblock Budget

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Kulturnämnd 328 378 -50 218 170 314

Kulturförvaltning 6 001 6 151 -150 3 222 2 944 5 610

Stöd kulturverksamhet 4 455 4 455 0 4 268 4 299 4 481

Programverksamhet 567 567 0 313 321 715

Bibl iotek 13 050 12 850 200 6 429 6 028 12 236

Nettokostnad 24 401 24 401 0 14 450 13 762 23 356  
 

Periodens investeringar 

Belopp i kkr Budget 

2015

Prognos     

2015

Avvikelse Utfall tom 

2015-06

Utfall tom 

2014-06

Bokslut      

2014

Nettoinvesteringar 1 838 550 1 288 255 598 553

Periodens största investeringar:

Gobeläng Lena Åkesson 55

E-hub 33

Bibl ioteks inredning Bredaryd 25  
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 

 

Avstämning förvaltningsmål 

Mål beslutade av nämnden Nuläges 
nivå 

Målnivå Uppföljnings- 
intervall 

 

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

Plats 56 ÖJ 
grundskolan 
Plats 36 
Lärarförbund 

Top 20/ 
Top 3 

2017 
2020 

 

Andelen barn och elever som upplever att de får utveckla sin 
kreativitet, ta egna initiativ och fatta egna beslut ska öka 
årligen 

-4 %-enheter  
Öka  

Årligen   

Andelen elever som klarar samtliga delprov på nationella 
proven i matematik ska öka 

-6 %-enheter Öka Årligen  

Andelen elever som når den högsta nivån på nationella 
proven i matematik ska öka 

-6 %-enheter Öka Årligen  

Skillnaden mellan kommunens skolor avseende resultaten 
på nationella proven i matematik ska minska 

-48 %-enheter Minska  Årligen  

Alla elever som lämnar årskurs 1 ska ha en fungerande 
avkodningsförmåga vad gäller läsning 

 100% Årligen   

Elever med utländsk bakgrund ska nå samma skolresultat 
som elever med svensk bakgrund 2016 

 Lika  2016  

Andelen elever i Värnamo kommun som upplever sig 
delaktiga i skolan genom aktiva elevråd som arbetar med 
frågor som berör eleverna ska öka årligen 

-3,7 %-
enheter 

Öka Årligen  

Finnvedens Gymnasium ska årligen öka andelen elever som 
går ut med slutbetyg/gymnasieexamen från de nationella 
programmen inom tre år 

 Öka Årligen  

Andelen elever som upplever att Vux Värnamo har en 
utbildning som möter varje enskild individs individuella 
behov av utbildning ska öka årligen 

 Öka Årligen  

Andelen elever som behåller eller förbättrar sitt betyg vid 
övergången från grundskolan till gymnasiet ska vara minst 
95% 

 95% Årligen  

Andelen barn och elever som ägnar sig åt estetisk 
verksamhet inom ramen för kulturskolan ska öka 

 Öka Årligen   

 

 = Målet är uppfyllt  = Målet är inte uppfyllt  = Mätning är inte gjord  = Mätning pågår 

 

Kommentar ej uppfyllda mål 

Resultaten på nationella prov fluktuerar över tid. Proven är olika och det är olika elevgrupper. Det viktigaste är att fokusera på att minska 

skillnaden mellan kommunens skolenheter. Här har gjorts en minskning över tid, men det är fortfarande stora skillnader. För att aktivt 

arbeta med detta har skolorna blandats i kompetensutvecklingssatsningen Matematiklyftet. På sikt hoppas denna satsning ge effekt. 

 Elevernas syn på hur elevrådet arbetar ändras också lite fram och tillbaka. I årskurs 5 har man högre förtroende för elevrådet än i årskurs 

2, men det beror förmodligen på att eleverna i årskurs 5 har mer erfarenhet av elevrådets arbete än i årskurs 2. I årskurs 8 dalar sedan 

förtroendet markant och detta behövs jobba med. 

 

Detta har hänt under 2015 

Ny nämnd 

När den nya mandatperioden inleddes i januari byttes 5 

av 9 ordinarie ledamöter i barn- och 

utbildningsnämnden ut, inklusive ordförande. Den nya 

nämnden satte ett nytt övergripande mål för 

verksamheten:  

Värnamo kommun ska vara bland de 20 bästa 

skolkommunerna i Sverige 2017 och bland de tre bästa 2020 

 

Organisationsförändringar 

I april slutade den biträdande förvaltningschefen och då 

förbereddes en organisationsförändring som trädde i 

kraft 1 juli 2015. Det innebär att organisationen för 

förskola/grundskola nu är ett gemensamt skolområde 

som leds av en chef istället för den tidigare geografiska 
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indelningen med två skolområdeschefer. I augusti slutar 

även förvaltningschefen och en ny rekryteras under 

hösten. Under rekryteringen blir Ulf Svenzon 

tillförordnad förvaltningschef. 

 

Personaltäthet  

Efter flera år av låg personaltäthet ligger Värnamo nu på 

rikssnittet inom förskolan. Även siffran för inskrivna 

barn per avdelning har sjunkit till riksnivå. I 

fritidshemmen och gymnasiet ligger personaltätheten 

något över rikssnittet medan grundskolan fortfarande 

ligger lägre. 

 

Personalomsättning chefer 

Omsättningen av rektorer och förskolechefer har ökat 

under senare år, sedan 2012 har nästan hälften av 

skolledarna bytts ut eller kommit till. Under första 

hälften av 2015 har 7 nya eller vikarierande rektorer 

rekryterats av 19 tjänster totalt. 

 

Arbetsmiljöverket 

I månadsskiftet maj/juni inspekterade arbetsmiljöverket 

Värnamo kommuns skolor. Inspektionen 

uppmärksammade bla rektorernas arbetsbörda. Svar på 

kritiken ska skickas in senast i oktober 2015. 

 

Lokaler 

Den planerade flytten av vuxenutbildningen som skulle 

ha genomförts i juni-augusti har blivit framflyttad till 

årsskiftet. Ombyggnation av Östboskolan påbörjas efter 

årsskiftet. Flera skolor har tillfälliga lokallösningar 

framför allt i tätorten, på grund av trångboddhet, 

renoveringsarbeten eller ombyggnation. Under våren 

2015 har barn- och utbildningsförvaltningen haft 17 

klassrum i paviljonger och tillfälliga lösningar och under 

hösten blir det 21 klassrum. Endast Gröndalsskolan 

klarar i dagsläget sina behov inom befintliga lokaler i 

tätorten. 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

Under året har behovet av särskilt stöd till barn och 

elever ökat. Flera svåra elevärenden har hanterats och 

även fler anmälningar till Skolinspektionen än vad som 

har hafts tidigare. Detta kräver satsningar på både 

kompetensutveckling och ökad bemanning. Det är 

framför allt i grundskolan som ökningen är märkbar och 

det är också här personaltäthet är lägst. 

 

 

 

Familjecentralen invigd 

I april invigdes efter många års projekterande 

familjecentralen i anslutning till Värnamo sjukhus. Där 

finns nu en öppen förskola som drivs av barn- och 

utbildningsförvaltningen i samverkan med landstinget. 

 

Måltidsavgift på gymnasiet borttagen 

Den måltidsavgift som gymnasieeleverna betalat sedan 

2001 togs bort vid årsskiftet 2014/15. Det innebär en 

minskad intäkt på ca 1,5 Mkr som barn- och 

utbildningsnämnden har kompensation för i 

budgetramen.   

 

Avgiftskontroll barnomsorg 

Under våren 2015 påbörjade barn- och 

utbildningsförvaltningen en kontroll av de 

inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom 

barnomsorgen lämnade för år 2013. Kontrollen kommer 

att genomföras varje år och är viktig ur 

rättvisesynpunkt, för att alla ska betala rätt avgift. 

 

Skolskjutsupphandling 

Från den 1 juli 2015 har kommunen en ny 

skolskjutsentreprenör. Det är Flexbuss med säte i Nybro 

som tar över från den tidigare entreprenören 

Finnvedens skoltransporter. Upphandlingen av 

skolskjutsentreprenör och kommunens nya 

skolskjutsreglemente är en del av kommunens 

samordnings- och effektiviseringsarbete. 

 

Periodens utfall 

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2015 uppgår 

till ca 771 Mkr, 404 Mkr (52,4%) av budgeten har 

förbrukats under första halvåret. Detta ligger i nivå med 

fastställd årsbudget då första halvåret är något mer 

kostnadsintensiv än höst- och vinterhalvåret. 

 

Prognos för helår 2015 

Prognosen för helåret visar på ett nollresultat. 

Det finns dock ett antal osäkerhetsfaktorer som kan 

påverka utfallet negativt.  

Barnantalet på förskola och fritidshem ökar under 

höstterminen. Det är först under augusti månad, då 

flertalet barn är placerade, som en tydligare uppföljning 

är möjlig. 

 

Antal elever som väljer annan gymnasieskola än Figy 

tenderar att öka. Det är först under september månad, 
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då antagningsprocessen är avslutad, som en tydligare 

uppföljning kan göras. 

 

Besparingen av skolskjutsverksamheten är budgeterad 

till 2,5 Mkr. Det är osäkert huruvida den nya 

skolskjutsorganisationen når önskade besparingar under 

hösten. 

 

Investeringar 

Förvaltningens IT-satsning på barn- och elevdatorer 

fortsätter även under 2015. Under året har en 

omställning påbörjats från leasing av elevdatorer till 

inköp via investeringsmedel. Detta har utökat 

förvaltningens investeringsbudget. Den större delen av 

inköpen av datorer och ipads kommer att ske inför 

höstterminens start. Detta förklarar det låga utfallet 

under första halvåret.   

IT-satsningen medförde att investeringsbudgeten 

överskreds med ca 2 Mkr under 2014. Underskottet 

påverkar årets budget med 2 Mkr. Förvaltningens anser 

att det vore olyckligt att avstanna IT-satsningen under 

2015 för att arbeta in hela underskottet från 2014. 

Prognosen för helåret visar därför på ett underskott på 

1 Mkr. Resterande del av underskottet beräknar 

förvaltningen att arbeta in under 2016. 

 

Framtida utveckling 

En skola för alla 

För att nå nämndens nya mål, att vara bland de tre 

bästa skolkommunerna 2020, har förvaltningen dragit 

igång ett arbete för att identifiera centrala 

utvecklingsområden. Som utgångspunkt för detta arbete 

används SKL:s punkter för framgångsrika 

skolorganisationer: 

 

– Ett strukturerat systematiskt kvalitetsarbete 

– Lärares kompetens och samverkan 

– Barn- och elever som får rätt stöd 

– Höga förväntningar 

– Ledningsnivåer som är sammanlänkande och 

samverkar 

– Tydlig uppdrags- och rollfördelning 

Som en del av ovanstående är det arbete som 

påbörjades under våren 2015 och syftar till att skapa en 

organisation som ännu bättre än idag arbetar 

förebyggande och inkluderande. 

 

Lokalbehov 

Kommunfullmäktige tog i juni beslut om en 

investeringsbudget som innebär att det kommer att 

byggas 4 nya förskolor under de närmaste 5 åren. 

Förskolorna är både ersättning för befintliga förskolor i 

dåliga lokaler och en utökning av kapacitet eftersom 

Värnamos befolkning ökar. 

 

För att tillgodose lokalbehovet på grundskolan 

genomförs en ombyggnation av Östboskolan under 

2016-2017 för att en ny skolenhet ska kunna avlasta de 

trångbodda skolorna i tätorten. 

 

Rekryteringsbehov 

Under verksamhetsåret 2014/15 har förvaltningen för 

första gången upplevt lite större svårigheter att 

rekrytera både ledare och pedagoger till vakanta 

tjänster. Detta är inte unikt för Värnamo, utan en 

nationell trend. En viktig utmaning inför framtiden är 

utifrån detta att ta fram en strategi för att vara en 

attraktiv skolkommun kommande år för både ledare och 

pedagoger. 

 

För att säkerställa vissa svårrekryterade yrkesgrupper 

har barn- och utbildningsnämnden satsat på att utbilda 

barnskötare till förskollärare på Campus Värnamo, 

denna satsning fortsätter med 10 barnskötare till hösten 

2015. En satsning på specialpedagoger görs också och 6 

pedagoger går hösten 2015 in i den utbildningen. 

 

Mottagning av nyanlända 

Under 2015 ska Värnamo kommun ta emot 100 

kvotflyktingar. Av de flyktingar som kommer brukar ca 

hälften vara barn och ungdomar i förskole- eller 

skolålder. Enheten för flerspråkighet, som tar emot och 

kartlägger skolbarns kunskaper innan de skolplaceras, 

har under sommaren 2015 fått in 30 nya barn. Detta 

ställer stora krav på kompetent personal och lokaler. 
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Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter -69 106 -70 814 1 708 -40 945 -39 307 -81 645

Kostnader 839 790 841 498 -1 708 444 945 429 180 827 680

Nettokostnad 770 684 770 684 0 404 000 389 873 746 035

Resultat per verksamhetsblock
Budget

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Barn- och utbi ldningsnämnd 950 1 140 -190 626 517 926

Gemensamt barn- och utbi ldningsförvaltning 51 221 50 815 406 25 014 29 357 53 583

Förskola 147 348 147 295 53 80 336 74 460 166 845

Grundskola  inkl  förskoleklass  och fri tidshem 398 475 397 754 721 205 330 195 684 348 839

Grundsärskola 15 423 15 300 123 7 072 5 182 12 262

Gymnas ieskola 127 385 128 461 -1 076 70 202 69 943 134 824

Gymnas iesärsskola 2 548 2 548 0 1 406 1 748 3 386

Vuxenutbi ldning 19 812 19 501 311 9 311 9 031 18 118

Kulturskola 7 522 7 870 -348 4 703 3 951 7 252

Nettokostnad 770 684 770 684 0 404 000 389 873 746 035  
 

Periodens investeringar 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos     

2015

Avvikelse Utfall tom 

2015-06

Utfall tom 

2014-06

Bokslut      

2014

Nettoinvesteringar 9 086 10 086 -1 000 3 539 5 244 9 635

Periodens största investeringar:
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OMSORGSNÄMND 

 

Avstämning förvaltningsmål 

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljnings- 

intervall 

 

1. Brukaren ska alltid/oftast* uppleva ett gott bemötande. 
Visionen är att 2014 ska frågan om personalens bemötande, 
vara maxvärdet 

Säbo 96 % 
 

100 % 1 gång/år  

 Hemtjänst 97 % 100 % 1 gång/år  

 Gruppbostad LSS 2,7 
(index max 3) 

100 %** 1 gång/år  

 Gruppbostad psyk 
6,0 (index max 10) 

100 %** 1 gång/år  

 Boendestöd omsorg 
8,4 (index max 10) 

100 %** 1 gång/år  

 Boendestöd psykiatri 
8,3 (index max 10) 

100 %** 1 gång/år  

2. Antalet manlig personal ska öka varje år  5,2 % Ökning 1 gång/år  

3. Informationen till medborgaren och brukaren om 
omsorgsförvaltningens insatser, ska vara så utformad att det 
tydligt framgår vad den enskilde kan förvänta sig 

91 %  
 

100 % 1 gång/år  

4. Den psykiska hälsan i form av lättare och svårare besvär 
av oro och ångest för äldre i med hemtjänst och i särskilt 
boende ska minska varje år 

Säbo 57 % 
Hemtjänst 46 % 
(upplever oro/ångest) 

Minskning 1 gång/år  

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

78 index 
(max 100)  

81 Vartannat år  

6. Matsvinnet ska minska. Det kostar pengar, ger upphov till 
avfall samt är ett slöseri med naturens resurser 

2 %, på Säbo enheter  
 

Minskning 1 gång/år  

 

 = Målet är uppfyllt  = Målet är inte uppfyllt  = Mätning är inte gjord  = Mätning pågår 

* svaren oftast och alltid ett gott bemötande har slagits samman då det i den nationella brukarenkäten är redovisat på detta sätt 

**För 2015 kommer alla bemötandemålen att redovisas i procent 

Detta har hänt under 2015 

För planering, ledning och uppföljning av verksamheten 

utgår omsorgsnämnden från SOSFS 2011:9, 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

SOSFS:en gäller verksamheter som bedrivs enligt SoL, 

socialtjänstlagen, HSL, lagen om hälso- och sjukvård 

samt LSS, lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

 

Utgångsläget för arbetet är: 

– Kommunfullmäktiges övergripande mål främst 

trygghet 

– Förvaltningsmålen 

– Granskningar av dokumentation från ovanstående 

lagrum samt intern och extern samverkan 

– Avvikelser och klagomål samt rapporter enligt Lex 

Sara och Lex Maria 

– Brukarundersökningar och resultat från nationella 

register 

 

Nedan redovisas förbättringsarbete utifrån 

ovanstående. 

 

Trygghet 

Enligt SOSFS 2012:12 ska det framgå av beslut enligt 4 

kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) att man skiljer på 

beslutet om bostad (särskilt boende) och hemtjänst i det 

särskilda boendet. Varje person ska ges bistånd utifrån 

sina egna behov med möjlighet att överklaga insatsen 

om man inte är nöjd. Förändringen av biståndsbesluten 

för särskilt boende, från allt-i-ett-beslut till att den 

enskilde får två beslut – ett som ger rätten till särskilt 

boende och ett som tydligt beskriver den enskildes 

behov av omsorg och stöd, är genomförd från 2015-03-

01. 

Arbetet med att genomförandeplanen ska ge 

delaktighet i hur biståndsbeslutet ska genomföras och 

genomsyras av ett hälsofrämjande/salutogent synssätt 

är ett förbättringsområde som pågår. Förbättringen är 
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att genomförandeplanen ska ligga till grund för 

schemaplaneringen och på detta sätt mer motsvara 

brukarens behov och önskemål. 

Verksamheten står inför stora utmaningar för att 

flexibelt kunna erbjuda insatser som motsvarar 

beslutade insatser och önskemål hos den enskilde. 

 

Omsorgsförvaltningen har bytt ut den interna 

larmmottagningen till extern larmmottagning (Care 

Tech, företag i Malmö). Skälet är en nödvändig 

anpassning till den digitala tekniken, vilket bäst sker 

med en extern utförare. Ett skifte av alla analoga 

trygghetslarm till digitala pågår. 

 

Trygg hemgång efter slutenvård är ett arbetssätt där 

den enskilde möts upp i hemmet av ett 

multiprofessionellt team och målet är att 75 % av alla 

vårdplaneringar ska ske i hemmet inte på sjukhuset. En 

pilotstudie har genomförts under våren där man nått 

upp till att 29 % av vårdplaneringarna skett i hemmet. I 

19 intervjuer med dessa äldre framgår att flertalet känt 

sig trygga och delaktiga i planeringen av vården och 

omsorgen efter sjukhusvistelsen. 

Pilotprojektet kommer att utvärderas och får sedan 

fortsätta drivas i verksamheten. 

 

Bemötande 

I alla arbetslag förs det en kontinuerlig dialog om 

bemötande. Dialogen sker på arbetsplatsträffar inom 

hela omsorgsförvaltningen. 

Arbetet med att tydliggöra den kommungemensamma 

värdegrunden inom samtliga arbetslag sker 

kontinuerligt. 

 

Jämnare könsfördelning 

Bland de som sökte sommarvikariat inom omsorgs-

förvaltningen som omsorgspersonal var 14 % män. Av 

de som sedan anställdes var 16 % män. 

 

Information till brukare och medborgare 

Utifrån SKL:s, Sveriges kommuner och landsting, direktiv 

hur en optimal informativ hemsida ska se ut beskrivs 

innehållet för brukare och medborgare.  

Psykisk ohälsa hos äldre 

En områdeschef har deltagit i FoUrums satsning kring 

gemensam handlingsplan bland länets kommuner.  

Sektion vård och rehab har på förvaltningens intranät 

samlat metoder och kunskap kring ämnet. 

 

 

Medarbetarnas nöjdhet 

Efter medarbetarundersökningen 2013 har alla chefer 

gjort en handlingsplan för arbetet med resultatet. 

Sektionscheferna har följt upp de gjorda 

handlingsplanerna för chefer med ett NMI, Nöjd 

medarbetarindex, under 75. En ny mätning kommer att 

ske hösten 2015. 

 

Dokumentation 

Under våren 2015 har det inom ramen för intern-

kontrollen påbörjats en regelbunden granskning av 

dokumentationen i verksamhetssystemet. Fokus läggs 

på att en tydligt formulerad målsättning finns i beslutet 

så att verkställigheten vet vad som ska uppnås, samt att 

omvårdnadspersonalen tillsammans med brukaren i 

genomförandeplanen tydligt beskriver hur detta ska gå 

till.  

Digital dokumentation i verksamhetssystemet Magna 

Cura sker nu i hela omsorgsförvaltningens verksamhet 

utom för verksamhetsområdet personlig assistans. Inom 

området personlig assistans är det inte tekniskt möjligt 

att föra social dokumentation digitalt vilket planeras 

åtgärdas till hösten. Endast genomförandeplanerna för 

personer som har insatsen personlig assistans finns i 

Magna Cura. 

 

Brukarundersökningar 

Då de äldre på särskilt boende efterlyste ett rikare 

socialt innehåll har förvaltningen sedan hösten 2013 

arbetat med satsningen Aktivitet och kultur med ett 

ökat socialt innehåll både på individ- och gruppnivå. I 

brukarundersökningen för 2014 ser förvaltningen att de 

äldre har blivit nöjdare. 

En metod för hur enkätresultatet från både äldre och 

personer med funktionsnedsättning ska tas om hand på 

ett gemensamt sätt i förvaltningen har arbetats fram 

under våren. Dessutom ska resultatet kompletteras med 

djupintervjuer av två brukare per chef under hösten. 

 

Utredningar kring avvikelser och klagomål 

Hur förvaltningen ska utreda avvikelser och klagomål på 

ett systematiskt sätt har återkommande lyfts med alla 

chefer. Detta för att inom ramen för kvalitetsarbetet 

kunna ringa in och förebygga eventuella systemfel och 

på detta sätt ge en god och säker omsorg och vård. En 

bredd-utbildning är genomförd för all personal i 

avvikelserapportering i verksamhetssystemet Magna 

Cura. 
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Nationella kvalitetsregister 

Under våren har alla äldre på särskilt boende 

registrerats i det nationella registret Senior Alert. Detta 

för att kunna arbeta förebyggande och motverka fall, 

trycksår och undernäring hos de äldre. 

 

Öppna jämförelser 

Ett samverkansavtal mellan försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen och omsorgsförvaltningen för att 

underlätta övergång till arbete för brukare med 

biståndsbeslut om sysselsättning är klart. 

 

E-hälsa 

All personal har under våren tilldelats SITHS-kort, vilket 

innebär en säkrare inloggning i verksamhetssystemen.  

För inloggning krävs en teknisk lösning som IT- 

avdelningen arbetar med.  

En app, Magna Cura webb, är framtagen. Det innebär 

att personalen via läsplattor ska kunna komma åt 

huvudbilden i brukarens journal samt skriva och ta emot 

meddelanden mellan sig. En säker inloggning till denna 

app är dock ännu inte klar. 

 

Övrigt 

Den av omsorgsnämnden beslutade boendeutredningen 

är nu genomförd i verksamheten.    

Arbetet med den genomlysning av omsorgs-

förvaltningen som utfördes av en extern konsult i 

oktober 2014 fortgår i enlighet med den åtgärdsplan i 

form av åtta punkter som arbetats fram.  

En central punkt i planen var att ta fram en ny 

resursfördelning för utförarorganisationen, vilket har 

påbörjats och ska vara klart under året. 

 

LOV-hemtjänst. Antal brukare som väljer LOV-företag 

som utförare har ökat, vilket är ett resultat av ett ändrat 

arbetssätt och bra informationsmaterial. I dag är det ca 

40 personer som har annan utförare än den kommunala 

hemtjänsten. Antalet utförare av LOV-hemtjänst har 

ökat och det finns nu fyra företag. Två av dessa utför 

både service och omvårdnad. 

LOV-daglig verksamhet har fått en utförare av insatsen. 

Företaget kommer att starta sin verksamhet 2015-09-

01. 

 

I Kom Hem-avtalet för kommunens övertagande av 

hemsjukvård från 2013-01-01, står bla att kommunen 

står för kostnaden för förskrivning av hjälpmedel av 

annan vårdgivare såsom sjukhuset och vårdcentraler. 

Hjälpmedelsverksamheten tar därför stora resurser i 

anspråk, personellt och ekonomiskt. 

Hjälpmedelsordinationer och kontinuerlig översyn av 

hjälpmedel genomförs på individnivå. Trots att vi genom 

det arbetet kunnat rätta till ”onödiga” kostnader har 

månadshyran för hjälpmedel ökat under våren.  

 

Kompetens 

Under våren har all hemtjänstpersonal samt 

biståndshandläggare gått igenom webbutbildningen, 

ABC-demens. Speciellt utsedd personal följer upp 

utbildningen. Personal på demensenheterna har tidigare 

gått utbildningen och till hösten ska övrig personal på 

särskilt boende gå den. 

En utbildning för all personal i salutogent arbetssätt har 

genomförts under våren. 

Chefer, stödfunktioner och biståndshandläggare har 

utbildats i dokumentation i enlighet med SOSFS 2014:5. 

Chefer har också gått en kommungemensam utbildning i 

kompetensbaserad rekrytering. 

 

Periodens utfall 

Omsorgsförvaltningens ekonomifunktion är indelad i en 

beställarorganisation och en utförarorganisation. 

Utförarorganisationens uppdrag är att upprätta och 

genomföra åtgärdsplaner för varje chefsområde så att 

budgeten är i balans vid årets slut. 

 Totalt utfall för omsorgsförvaltningen tom. 2015-06-30 

är ca 266,6 Mkr, vilket är ca 2,0 Mkr bättre än budget. 

 

Prognos för helår 2015 

Prognosen för omsorgsförvaltningen per helår är en 

avvikelse på ca - 3 700 kkr.  

 

För beställarorganisationen är avvikelsen totalt 

ca -950 kkr fördelat enligt följande: 

– Hemtjänst avvikelse +900 kkr 

– Köpta platser LSS avvikelse -500 kkr  

– Personalavveckling avvikelse -800 kkr 

– Sektion myndighet avvikelse +350 kkr 

– Resor och avgifter avvikelse -900 kkr 

 

För utförarorganisationen är avvikelsen totalt ca -2 750 

kkr fördelat enligt följande: 

– Funktionshindersomsorg avvikelse -1 850 kkr 

– Äldreomsorg avvikelse -900 kkr 

 

Övriga verksamheter visar 0 - resultat. 
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En positiv påverkan är att regeringen avsatt medel, vilka 

beräknas uppgå till 3 Mkr under år 2015, för bemanning 

inom äldreomsorg.  

 

Osäkerhetsfaktorer 

Av boendeutredningens besparingskrav på 2 600 kkr har 

utförarorganisationen genomfört sin del, men det 

kvarstår i nuläget ytterligare ca 800 kkr. Om inte 

försäljningen av Norrhamra genomförs enligt plan är det 

mycket stor risk att besparingskravet inte kommer att 

uppnås. 

 

Framtida utveckling 

Nybyggnation i anslutning till Lindgården fortgår med 

inflyttning till årsskiftet 2015/2016. 

2015-09-15 övergår bokningsenheten till 

serviceförvaltningen. Utsättande av larm och digitala lås 

övergår i räddningstjänstens regi. 

 

Fokus på förbättrad samverkan internt, mellan sektioner 

samt mellan stödfunktion och verksamhet. 

 

Nystart av gruppbostad. 

 

Att införa Loke-modellen (Lokal evidens) ska bidra till att 

lägga fokus på utfallet/effekter/resultat av de 

insatser/tjänster som verksamheten ger. Upprättande 

av verksamhetsbeskrivningar enligt Loke planeras till 

hösten. Samtliga medarbetare kommer att involveras i 

framtagandet. Syftet är att tydliggöra verksamhetens 

uppdrag, arbetssätt, verksamhetsmål och uppföljning.  

 

Användning av välfärdteknologi.  

 

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningspaket 

Äldres behov i centrum (ÄBIC). Utbildningen baseras på 

ICF (internationella klassifikationer) och syftar till ett 

mycket strukturerat sätt att bedöma och handlägga 

ärenden.  

I länet har man utifrån ÄBIC tagit fram Individens behov 

i centrum (IBIC) en lokal modell för SoL, LSS och HSL. 

 

Utvecklingsarbete med behovsstyrd schemaplanering, 

med grund i genomförandeplanerna pågår. 

Verksamheten står inför stora utmaningar för att 

flexibelt erbjuda insatser som motsvarar behov och 

önskemål hos den enskilde. 

 

En samverkan med fackliga organisationer pågår med 

syfte att från och med år 2016 införa nya titlar och 

kompetenskrav inom funktionshinderomsorgen. Ett 

studiebesök i Göteborg har gjorts för att ta lärdom av 

deras arbete i denna fråga. Ett samarbete med Campus 

och grannkommunerna Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd 

har resulterat i en gemensam ansökan till 

Yrkeshögskolemyndigheten om att få starta en 

stödpedagogutbildning. 
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Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter -86 243 -86 243 0 -44 268 -45 154 -91 301

Kostnader 622 520 626 199 -3 679 310 899 312 540 614 903

Nettokostnad 536 277 539 956 -3 679 266 631 267 386 523 602

Resultat per verksamhetsblock Budget

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Gemensam verksamhet 29 142 28 865 277 13 341 16 897 28 945

varav: 0

   Omsorgsnämnd 889 889 0 651 494 789

SOL-verksamhet 313 955 315 448 -1 493 156 677 159 047 307 724

varav: 0

   Särski l t boende 192 584 193 626 -1 042 97 573 97 740 190 250

   Ordinärt boende 109 399 110 150 -751 53 893 55 612 106 667

LSS-verksamhet 136 666 139 129 -2 463 68 645 65 214 133 579

varav: 0

   Särski l t boende vuxna 71 193 72 105 -912 35 983 35 611 71 570

HSL-verksamhet 56 444 56 444 0 27 943 26 482 53 748

Övrig verksamhet 70 70 0 25 -254 -395

Nettokostnad 536 277 539 956 -3 679 266 631 267 386 523 601

 

Periodens investeringar 

Belopp i kkr Budget 

2015

Prognos     

2015

Avvikelse Utfall tom 

2015-06

Utfall tom 

2014-06

Bokslut      

2014

Nettoinvesteringar 20 796 20 191 605 2 954 2 851 6 655

Periodens största investeringar:

Larm i  särski l t boende 3 590 3 590 0 109 187 451

Digi ta la  trygghets larm 3 000 2 400 605 246 - -

IT - Verksamhetssystem 2 162 2 162 0 518 268 1 234

Höj och sänkbara sängar 1 395 1 395 0 33 146 259  
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MEDBORGARNÄMND 

 

Avstämning förvaltningsmål 

Mål beslutade av nämnden Nulä

ges 

nivå 

Målnivå Uppföljnings- 

intervall 

 

Arbetsmarknad     

Årligen ska minst 40 deltagare gå vidare till arbete eller 
studier 1 

36 40 1 ggr/år  

Årligen ska den ogiltiga frånvaron minska2 109**
* 

326 2ggr år/år  

Godkänt betyg för arbetsmiljö och bemötande 3 94 % 80 % 2 ggr/år  

Minst 90 % av kunderna skall avge ett godkänt betyg på 
utfört uppdrag 

 90 %   

Barn och ungdom     

Förhandsbedömningar, beslut inom 14 dgr  80 % 1 ggr/år under en 
månad 

 

Socialsekreterarnas tillgänglighet  80 % inom 2 dagar,  
100 % inom 4 dagar 

1 ggr/år  

Genomförandeplan +uppföljningsmöten i alla ärenden som 
gäller familjebehandling 

 100 % 1 ggr/år  

Ekonomisektion     

Tillgänglighet tid inom 10 dagar  100 % 1 ggr/år  

Försörjningsstödsberoende personer under 4-9 månader ska 
bli helt självförsörjande varje år. 

 30 st 2 ggr/år  

Försörjningsstödsberoende personer under 1 år ska bli helt 
självförsörjande varje år. 

 10 st 2 ggr/år  

Försörjningsstödsberoende personer under 27 månader 
ska bli helt självförsörjande varje år. 

 10 st 2 ggr/år  

Fritid     

Besöksantalet till ungdomsverksamheterna ska öka med 5 % 17 % 5 % 2 ggr/år  

Minst 90 % av föreningarna skall avge ett godkänt betyg när 
det gäller bemötande och service  

 90 % 1 ggr/år  

Invandrarbyrå     

Mottagning av flyktingar  100 st 1 ggr/år  

Tolk i rätt tid  95 % 2 ggr/år  

Vuxensektion     

Kontakt, tid inom 10 dagar  100 % 1 ggr/år  

Budgetrådgivning inom en månad  100 % 1 ggr/år  
 

 = Målet är uppfyllt  = Målet är inte uppfyllt  = Mätning är inte gjord  = Mätning pågår 

Kommentar ej uppfyllda mål 

1. Mätningen gjord 18 juni. Denna utveckling tyder på att målet mycket väl kommer att uppfyllas under året. 

2. Mätning av ogiltig frånvaro januari till april tyder på att nivån är ungefär lika som 2014. Prognosen för kommande månader under 
året tyder på att vi kommer att klara målet. Flera av de personer som har hög ogiltig frånvaro har slutat sin anställning, flera pga 
återfall i missbruk.  
*** Jobb Center Unga exkluderat. 

3. From 2015 enkät undersökning 2 ggr/år, mätning gjord v18 

 

Detta har hänt under 2015 

Individ- och familjeomsorg 

Ärendemängden på barn- och ungdomssektionen har 

fortsatt att öka fast något långsammare (+20 % jämfört 

med våren 2014). 

 

Familjecentralen i Värnamo öppnade i april. 

Beslut om att gemensam enhet i länet för rekrytering av 

familjehem ska startas 2016. 
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Beslut i barn- och utbildningsnämnden och 

medborgarnämnden om gemensam satsning på 

föräldrastöd har skett. 

Samverkan inom IFO. Nytt styrdokument och 

deltagande i länsprojekt, FIFA, för att stärka 

föräldraförmåga hos missbrukande föräldrar.  

 

Samtal i arbetsgrupp och på ledningsnivå med syftet att 

tydliggöra samverkan mellan omsorgsnämnd och 

medborgarnämnd har skett. 

 

Tydliggörandet av gruppledaruppdraget på barn- och 

ungdom genom individuella avtal. 

 

Gemensam öppenvård inom barn- och 

ungdomssektionen med viss gruppledarfunktion och 

evidensbaserat arbetssätt. 

 

Ökat inflöde av ensamkommande barn. Avtalskvoten 

fylld vid halvårsskiftet. Fler på väg. 

 

Beslut i medborgarnämnden i juni om att, tillsammans 

med övriga GGVV-kommuner, inrätta en gemensam 

jourverksamhet som ska vara verksam all tid efter 

kontorstid. 

 

Sedan tidig vår genomförs arbetstyngdsmätningar för 

socialsekreterarna på B o U en g/mån som en del i 

strävandena att komma tillrätta med 

socialsekreterarnas arbetssituation. 

 

Beslut i medborgarnämnden om att inrätta nya 

gruppledartjänster på B o U samt ytterligare en 

socialsekreterartjänst har skett. 

 

KRIS (Kriminellas revansch i samhället) är på väg att 

etableras i Värnamo. Samarbete med dem är påbörjat. 

 

Arbetat för att minska de externa placeringarna för 

vuxna och ta fram en placeringspolicy har skett. 

 

Påbörjat arbetet att vårdplan och genomförandeplan 

finns i alla ärenden på vuxensektionen och att 

samverkan sker. 

 

Personalsituationen har varit stabil på vuxensektionen 

och ekonomiskt bistånd, men barn och unga har haft 

flera vakanser som fått ersättas med bemannings-

konsulter pga den svåra rekryteringssituationen. 

 

Arbetsmarknad 

Våren 2015 beslutades en nybildning av sektion Arbete 

och välfärd genom en sammanslagning av 

Arbetsmarknadssektionen och IFO ekonomisektion. 

Jobb Center Unga och Jobb Center Vuxna bildar en 

gemensam enhet, Jobb Center. 

Under första halvåret har 142 ny inskrivningar gjorts 

jämfört med tidigare år. Den 18 juni var 193 personer 

inskrivna. 

Totalt har 9 personer fått en anställning första halvåret 

2015. Av dessa har 8 personer fått en subventionerad 

anställning.  

 

Flyktingspecifika medel som beviljats till 

medborgarnnämnden har inneburit att 15 personer har 

anställning.  3 av dessa har avslutats under våren och 

gått till annan försörjning. Ytterligare 3 personer har fått 

anställning from augusti. 

 

Integration och fritid 

Planering, rekrytering och uppstart av nya boendet Bron 

har skett. Avtalet har höjts till 18 asylplatser. 

 

Under våren har en integrationsstrateg och en 

integrationshandläggare anställts för att möta behoven 

på flyktingmottagandet. 

 

Ansökan av projektmedel hos Länsstyrelsen har beviljats 

med 186 kkr. 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt utvecklats 

på tolkservice.  

Då fritidsgården Navet på fredags- och lördagskvällar 

haft mellan 100-130 besökare har en extrapersonal satts 

in. I ytterverksamheten i Bor och Rydaholm ökar 

besöksantalet medan det minskat i Forsheda och 

Bredaryd. 

 

Informationsmaterial om föreningsservice har tagits 

fram för att förtydliga vad verksamheten kan erbjuda 

föreningarna. Nya riktlinjer för föreningsbidrag har 

tagits fram och man har haft en granskning av 

kommunrevisionen där föreningsservice och samarbetet 

internt har fått positiv feedback. 

 

Periodens utfall 

Utfallet för första halvåret är högre än samma period 

föregående år, främst pga personalkostnader. Kostnader 

för försörjningsstöd ligger något högre än förra året. 



REDÖVISNING PER NA MND 

~ 72 ~ 

Intäkterna har ökat avseende statsbidrag från 

Migrationsverket avseende flyktingmottagning. 

 

Prognos för helår 2015 

Prognosen för helåret pekar mot -9,6 Mkr mot budget. 

Förvaltningen ser ett betydande underskott avseende 

kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn- och 

unga samt personalkostnader framförallt på barn- och 

ungdomssektionen.  

Bidrag från Migrationsverket förväntas ge ett överskott 

på Integration- och fritidssektionen. 

 

Framtida utveckling 

Samtliga sektioner kommer arbeta vidare med 

projektplaner och genomförande av det som framkom 

av förra årets genomlysning av verksamheten. 

 

Förbättringsarbete och besparingar kommer att ge 

förväntat resultat för en budget i balans, över två år och 

förutsätter ett antal strategiska fokuseringar mot bland 

annat hemmaplanslösningar före institutionsvård samt 

markant ökad inriktning mot 

arbete/kompetensutveckling/ aktiva åtgärder inom det 

ekonomiska biståndet.  

 

Som en följd härav har sektionerna för ekonomiskt 

bistånd och arbetsmarknadsåtgärder lagts samman med 

biträdande förvaltningschef i ledningen. Befattningen är 

nyinrättad och tillträds i september 2015. En 

gruppledare respektive en projektledare har omvandlats 

till enhetschefstjänster - med komplett chefsansvar-

samtidigt som en befattning som sektionschef är 

indragen.  

 

Jobbcenter för vuxna gör en nystart i augusti och ökar 

kapaciteten så att ingen försörjningsstödstagare ska 

lyfta passivt bidrag längre än sju dagar (Undantag: sjuka 

personer respektive personer som har en aktiv daglig 

insats från arbetsförmedlingen mm) Kapacitetsökningen 

möjliggörs genom att Hälsoteamet (fd Rehabteamet) 

inom Arbetsmarknadscenter orienteras mot denna 

målgrupp i ett ingående samarbete med Jobbcenter.  

 

En tjänst inom Arbetsmarknadsenheten har omvandlats 

till en ytterligare jobbcoach/koordinator. Inriktningen 

mot praktikplatser inom kommunala förvaltningar och 

privata näringslivet skall därtill ge oss möjligheter till 

aktiva rehabiliteringsåtgärder inom reella arbetsplatser. 

Hittills har den stora majoriteten av praktik och 

arbetsplatser funnits inom arbetsmarknadscenter. Det 

stora trycket på försörjningsstödet gör det absolut 

nödvändigt att kraftigt öka arbetsmarknadsenhetens 

samverkan in i vanliga arbetsplatser.  

 

En genomgång av aktuella försörjningsstödstagare (ca 

360 hushåll) har skett för att utröna orsaker till 

långvarigt socialbidragstagande. Lösningar för att bryta 

passivt bidrag utformas under utredningen och goda 

exempel hämtas från andra kommuner. Sk nollklassade 

inom försäkringskassan ska återföras till försäkrings-

kassan för att engageras i försäkringskassans 

rehabiliteringsansvar. Arenasamverkan (Socialtjänst-

Sjukhus-Vårdcentral- FK- Arbetsförmedling) utvecklas 

och förslag till förbättringar i metoder kommer att 

läggas i höst. 

 

En översyn av riktlinjerna för försörjningsstöd har 

påbörjats, ex har praxis ändrats och anpassats till andra 

kommuners förhållningssätt vad gäller tandvård. 

 

Enheten för ekonomiskt bistånd kommer i höst att flytta 

till Östboskolan och får därmed närhet till 

arbetsmarknadsenheten och jobbcenter. Denna åtgärd 

sker utifrån ett tydligt klient/medborgarfokus. 

Arbetsmiljöskäl är en vägande faktor, då nuvarande 

lokaler på Storgatan 51 inte är dimensionerade och 

utformade för dagens moderna socialtjänst, där 

förhållningssättet medborgaren/familjen/barnet i 

centrum skall prägla lokalutformningen. 

 

Ett fortsatt fokus kommer hållas på socialsekreterarnas 

personalsituation för att kunna behålla duktiga 

medarbetare och kunna rekrytera nya vid behov. 

Kontakt ska hållas med universiteten, och 

förutsättningarna för att anställa studenter för vissa 

uppdrag ska undersökas för att öka möjligheten att 

dessa väljer Värnamo kommun efter studierna. 

 

Vuxensektionen och barn och ungdomssektionen har 

påbörjat ett omfattande arbete att på olika sätt stärka 

öppenvården och utvidga med aktiva 

hemmaplanslösningar. Detta skall medföra att 

kvaliteten behålls/ökas samtidigt som en successiv 

förbättring av kostnadsläget kan åstadkommas och att 

en anpassning till budgetramen kan inledas. 

Arbetssättet förutsätter tidiga insatser i samverkan med 

barn och utbildningsnämnden och regionens lokala 

resurser. Medborgarnämnden och barn och 
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utbildningsnämnden har tillskrivit kommunstyrelsen om 

resurser för en projektledartjänst. Dessutom ska 

uppföljning göras av alla insatser på barn och ungdom 

för att veta vad som faktiskt fungerar för de olika 

målgrupperna. 

Verksamheten för ensamkommande barn kommer 

under hösten arbeta med kvalitetsutveckling av den nya 

enheter Bron, samt uppstart av steg tre i 

boendeprocessen. Integrationsenheten kommer bla 

arbeta med framtagandet av en integrations-strategi 

och en ansökan kommer lämnas till länsstyrelsen om 

medel för utökad kollektivtrafik. 

 

Fritidsgårdsverksamheten har ett besparingskrav och en 

skrivelse kring hanteringen av detta kommer läggas 

fram. Dessutom kommer att arrangemangsarbete 

tillsammans med Arken samt med Vaggeryd initieras. En 

utredning om föreningsdrivna fritidsgårdar ska också 

påbörjas.  Föreningsservice ska bla arbeta med att ta 

fram nya riktlinjer för föreningar som kompletterar 

individ- och familjeomsorgen, samt arbeta med 

integrationsprojekt och fortsatta föreningsbesök. 

 

 

 

 

 

Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter -34 655 -39 155 4 500 -25 243 -21 957 -53 943

Kostnader 168 326 182 426 -14 100 102 056 93 339 192 604

Nettokostnad 133 671 143 271 -9 600 76 813 71 382 138 661

Resultat per verksamhetsblock
Budget

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Medborgarnämnd 1 602 1 602 0 948 960 1 513

Medborgarförvaltning gemensamt 16 183 16 183 0 7 888 6 943 13 441

Barn- och ungdomssektion 38 642 44 142 -5 500 27 074 23 358 45 688

Vuxensektion 13 014 13 014 0 8 515 6 004 12 879

Ekonomisektion 29 260 36 860 -7 600 18 840 18 052 37 502

Arbetsmarknadssektion 16 805 16 805 0 8 607 8 998 15 844

Integration- och fri tidssektion 18 165 14 665 3 500 4 941 7 067 11 794

Nettokostnad 133 671 143 271 -9 600 76 813 71 382 138 661

Periodens investeringar 

Belopp i kkr
Budget 

2015

Prognos     

2015

Avvikelse Utfall tom 

2015-06

Utfall tom 

2014-06

Bokslut      

2014

Nettoinvesteringar 1 324 1 324 0 735 609 1 134

Periodens största investeringar:

0  
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FINANSIERING OCH ÖVRIG VERKSAMHET 

 

Övrig verksamhet 

I budget 2015 finns ett anslag på 1,5 Mkr till 

kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov. I 

nuläget görs bedömningen att hela detta anslag 

kommer att användas till årets slut. Vid halvårsskiftet 

återstår 963 kkr. 

 

Av de 4,2 Mkr som ursprungligen fanns i budget för 

satsningar för kvalitetsutveckling i verksamheterna 

återstår 2,8 Mkr vid halvårsskiftet. I nuläget görs 

bedömningen att hela anslaget kommer att användas 

under resterande del av året. 

 

Årets lönerörelse är avslutad och utfallet blev mycket 

nära den budget som avsattes för ändamålet.  

 

I budget finns 0,6 Mkr avsatt för inköp av ekologiska 

livsmedel. Dessa medel kommer att fördelas ut till 

berörda nämnder under andra halvåret. 

 

Pensioner 

Under första halvåret har pensionskostnaderna varit ca 

4 Mkr högre än budgeterat. Prognosen till årets slut 

pekar mot en kostnad som är hela 6,9 Mkr högre än 

budget på sammanlagt 28,3 Mkr.  

Pensionskostnadsberäkningarna görs av en anlitad 

administratör- Skandia. Orsaken till den stora avvikelsen 

är att slutfakturan för löpande pensioner för 2014 blev 

2,5 Mkr högre än prognosen (inkl särskild löneskatt), att 

årets motsvarande prognos har skrivit upp med ca 3,4 

Mkr och att de löpande utbetalningarna avseende 

intjänade pensioner före 1998 bedöms bli ca 1 Mkr 

högre än tidigare beräknat. 

 

Sedan flera år tillbaka har kommunen en strategi att, 

när ekonomin så tillåter, teckna försäkring (inlösen) för 

vissa delar av pensionsskulden som är intjänad före 

1998. Kommunstyrelsen beslutar om någon inlösen ska 

ske. Med hänsyn till den helårsprognos som gäller för 

hela kommuner beräknas i nuläget inte att det kommer 

att göras någon inlösen under 2015.  

Av den totala pensionsförpliktelsen intjänad före 1998 

har kommunen hittills löst in 141 Mkr. Återstår gör i 

nuläget 660 Mkr som till största del kommer att 

utbetalas under de kommande 30-40 åren. 

 

Personalomkostnader 

Det interna personalomkostnadspålägget uppgår till 

38,7% av bokförd lönekostnad, vilket förvaltningarna 

betalar internt till finansieringen. För de allra yngsta och 

äldsta anställda utgår tom juli 2015 en lägre avgift. 

Därefter kommen reduceringen för de yngsta att tas 

bort i två steg. Regeringen har beslutat att kommuner 

och landsting ska få kompensation för denna förändring. 

Värnamo kommun kommer att få 2,5 Mkr i ett särskilt 

statsbidrag 2015. Detta bidrag är medräknat i 

prognosen under skatteintäkter, utjämning mm nedan. 

 

AFA Försäkring har beslutat att under en period inte ta 

ut någon avgift för kollektivavtalade sjukförsäkringar för 

kommunens anställda. Detta medför att kommunens 

kostnader minskar med cirka 4 Mkr per år, hänsyn till 

detta har tagits redan vid upprättandet av budget. 

 

AFA Försäkring har beslutat att under hösten återbetala 

inbetalda premier för år 2004. Detta beräknas bli 14,4 

Mkr och är medräknade i prognosen. Någon ytterligare 

återbetalning efter denna är ytterst osannolikt eftersom 

spårbarheten vem och till vilka belopp som 

inbetalningen skett är mycket svår.  

 

Kapitaltjänstintäkter 

Förvaltningarna betalar en ersättning till finansieringen 

för avskrivningar och ränta på det kapital som finns 

bundet i olika investeringar. I budget är denna 

ersättning beräknad till 152,5 Mkr. Prognosen pekar 

mot att dessa vid årets utgång uppgår i nivå med 

budget.  

 

Avskrivningar 

Kommunen har en hög nivå på investeringarna varför 

också de årliga avskrivningarna ökar. I årets budget finns 

92,3 Mkr avsatta för avskrivningar.  

En övergång till komponentavskrivningar sker under 

2015. Detta arbete är ännu inte avslutat varför 

prognosen för årets avskrivningar är ovanligt svår att 

göra. 
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I nuläget görs bedömningen att årets avskrivningar 

hamnar i nivå med budget men relativt stor avvikelse 

från detta kan komma att ske till årets slut. 

 

Allmän kommunalskatt, 

kommunalekonomisk utjämning och 

fastighetsavgift 

Årets intäkter för allmän kommunalskatt och 

kommunalekonomisk utjämning (inkl fastighetsavgift) 

har budgeterats till 1.697 Mkr. Genom 18 färre invånare 

i kommunen 2014-11-01 mot budgeterat och genom 

fördröjning i konjunkturåterhämtningen beräknas 

intäkterna bli 12,6 Mkr lägre än budget. 

Skatteunderlagsprognosen har upprättats av SKL 2015-

08-17 och är för år 2015 ca 2,7 Mkr lägre än som 

presenterades i april månad. Det slutliga utfallet för 

2014 beräknas bli oförändrat mot aprilprognosen.   

 

Avgörande för kommunens ekonomi är också 

befolkningsutvecklingen i kommunen. Vid halvårsskiftet 

var antalet invånare i Värnamo kommun 33.455, vilket 

innebär en nettoökning sedan årsskiftet med 121 

personer. Vid förra halvårsskiftet (2014-06-30) uppgick 

invånarantalet till 33.296 (+141). Budget 2015 är 

beräknad på 33.320 invånare per 2014-11-01. Varje 

invånare innebär cirka 47 kkr i förändring av 

skatteintäkterna och kommunalekonomisk utjämning 

för kommunen. 

 

Den kommunala fastighetsavgiften är budgeterad till 

56,8 Mkr. Senaste prognosen pekar mot att dessa 

kommer att uppgå till 57,0 Mkr; alltså ett överskott på 

0,2 Mkr mot budget.  

Finansiella intäkter och kostnader 

Vid årets ingång hade kommunen 100 Mkr i upptagna 

lån. Under första halvåret har ytterligare lån upptagits 

med 100 Mkr. Beslut finns om att uppta ytterligare 92 

Mkr under året. Upplåningen har skett något senare och 

till avsevärt lägre räntor än budgeterat. Därmed blir 

räntekostnaderna lägre än budgeterats (+5,6 Mkr). Viss 

grundlikviditet finns och dessa är placerade i bank men 

räntan på banktillgodohavanden är i princip obefintlig.  

 

Borgenavgifterna från de bolag som erhållit kommunal 

borgen som säkerhet för lån beräknas innebära 3,4 Mkr 

i intäkter. Detta överstiger budget med 0,4 Mkr. 

Sammantaget beräknas de finansiella intäkterna och 

kostnaderna innebära ett budgetmässigt överskott på 

cirka 5,6 Mkr vid årets slut. 

 

Resultat och balansavstämning 

Övrig verksamhet och finansiering beräknas till årets slut 

innebära ett budgetmässigt överskott på sammanlagt 

6,1 Mkr. Det är viktigt att notera att i detta finns 

återbetalning av premier till AFA med 14,4 Mkr. 

Nya skatteprognoser kommer efter hand från SKL. Nästa 

väntas 8 oktober 2015. Det är sannolikt att ytterligare 

förändringar kommer att ske innan årets slut.  

 

Hittills under år 2015 uppgår realisationsvinsterna vid 

fastighets- och inventarieförsäljningar till cirka 1,5 Mkr. 

Dessa vinster får inte inräknas när en avstämning görs 

mot det sk balanskravet vid årets slut. 

 

Övrig avstämning mot lagens krav om balans i ekonomin 

görs under avsnittet ”Avstämning av kommunens 

övergripande mål” och ”Utvärdering av ekonomisk 

ställning”. 
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Ekonomi i sammandrag 

Driftverksamhet 

Belopp i kkr Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom

2015-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

Intäkter -2 219 969 -2 234 233 14 264 -1 121 890 -1 075 437 -2 149 250

Kostnader 499 277 507 481 -8 204 251 168 239 222 483 866

Nettokostnad -1 720 692 -1 726 752 6 060 -870 722 -836 215 -1 665 384

Resultat per verksamhetsblock Budget

2014

Prognos 2014 Avvikelse Utfall tom

2014-06

Utfall tom

2014-06

Bokslut

2014

KF/KS för oförutsedda behov (ans lag 

för fördelning) 963 963 0 0 0 0

Utredningar samverkansprojekt 0 0 0 0 446 584

Särski lda  satsningar för 

verksamhetsutveckl ing 2 780 2 780 0 0 0 0

Övrig  verksamhet (inkl  centra l  

lönepott) 1 266 1 266 0 509 -255 -2 549

Reavinster/-förluster försä l jningar 

fastigheter och inventarier 0 -1 496 1 496 -1 496 -194 -1 905

Pens ioner (netto) 28 274 35 209 -6 935 18 322 15 592 31 509

Återbetalning av premie AFA 0 -14 400 14 400 -14 400 0 0

Personalomkostnader (netto) 0 -1 597 1 597 -791 -405 -750

Kapita l tjänstintäkter -152 496 -152 496 0 -76 248 -66 498 -133 797

Avskrivningar 92 300 92 300 0 46 150 42 913 88 334

Al lmän kommunalskatt, utjämning 

och fastighetsavgi ft -1 696 546 -1 686 476 -10 070 -841 321 -823 943 -1 642 140

Finans iel la  intäkter -5 650 -5 560 -90 -3 508 -4 205 -6 550

Finans iel la  kostnader 8 417 2 755 5 662 2 061 334 1 880

Extraordinära  poster 0 0 0 0 0 0

Nettokostnad -1 720 692 -1 726 752 6 060 -870 722 -836 215 -1 665 384  

Periodens investeringar 

Belopp i kkr Budget 

2015

Prognos 

2015

Avvikelse Utfall tom 

2015-06

Utfall tom 

2014-06

Bokslut 

2014

Nettoinvesteringar 122 229 37 179 85 050 0 0 0

Se not. Se not.

Periodens största investeringar:

Investeringar som kräver särski l t 

bes lut av Kommunful lmäktige 120 050 35 000 85 050 0 0 0

Investeringar som kräver särski l t 

bes lut av Kommunstyrelsen 2 179 2 179 0 0 0 0  
Not. 

Större delen av investeringar som beräknas lyftas och användas ur kommunfullmäktiges investeringsram redovisas under tekniska 

nämnden.  

Av totala kvarstående medel i kommunfullmäktiges investeringsram (120,1 Mkr) beräknas nämnderna lyfta ca 35 Mkr och förbrukas till 

årets slut, resterande medel innebär till största delen en tilläggsbudgetering till efterkommande år. 
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VÄRNAMO STADSHUS AB 

 

Rörelsens intäkter 6 0 -6 0 6 6

Rörelsens kostnader -211 -368 -157 -178 -110 -154

Avskrivningar 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat -205 -368 -163 -178 -104 -148

Finansiella intäkter 440 1 612 1 172 1 562 2 754 2 814

Finansiella kostnader -8 847 -8 770 77 -4 461 -4 635 -9 271

Resultat efter finansiella poster -8 612 -7 526 1 086 -3 077 -1 985 -6 605

Bokslutsdispositioner 7 040 8 900 1 860 -5 500 0 9 300

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 -10 -2

Årets resultat -1 572 1 374 2 946 -8 577 -1 995 2 693

Anläggningstillgångar 216 028 216 028    Personal 2015-06-30 2014-06-30

9 8
Omsättningstillgångar 19 607 34 316 0 0
Summa tillgångar 235 635 250 344 0 0

Eget kapital 17 995 28 072

Obeskattade reserver 0 0 2015-06-30 2014-06-30

Avsättningar 0 0 0 0

Långfristiga skulder 209 500 208 500 0 6

Kortfristiga skulder 8 140 13 772 7,6% 9,8%

Summa eget kapital och skulder 235 635 250 344

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Bokslut         

2014

Bokslut         

2014

Utfall tom          

2015-06
Balansräkning                          

Belopp i kkr

Resultaträkning                    Belopp i 

kkr

Budget           

2015

Prognos           

2015

Avvikelse Utfall tom          

2015-06

Utfall tom          

2014-06

   Personalkostnader (kkr)

   Antal tillsvidareanställda

   Omräknat t heltidstjänster

   Investeringar

   Nettoomsättning

   Soliditet, %

 
 

Avstämning av bolagets mål 

Ändamålet med bolaget är att utgöra en effektiv 

organisation för uppföljning och förvaltning av Värnamo 

kommuns hel- och majoritetsägda bolag. 

 

I samarbete med dotterbolagen har övergripande mål 

för bolagskoncernen tagits fram som antagits av 

kommunfullmäktige. Dessa följs upp vid årets slut.  

 

Detta har hänt under 2015 

En utvärdering av styrelsearbetet i samtliga kommunala 

bolag har genomförts under våren. Det är andra gången 

det sker samlat för hela koncernen. Överlag visar 

utvärderingarna att styrelsearbetena fungerar mycket 

väl och att förbättringar har skett inom flera områden. 

 

Bolaget har beviljats ett bidrag från Länsstyrelsen för att 

delfinansiera en solenergianläggning vid 

Gummifabriken. Projektet har genomförts under hösten 

av Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB. 

Rekvirering av bidraget kommer att ske så snart 

slutfakturering skett. 

 

De verkställande direktörerna har tillsammans tagit 

fram en mall för gemensam finanspolicy. Samtliga bolag 

i koncernen har under våren antagit denna med vissa 

anpassning till det egna bolaget. 

 

Värnamo Stadshus AB har under maj månad hållit 

ägarsamråd med de tre dotterbolagen. 

 

Under våren har upphandling av revisorer skett 

gemensamt för hela koncernen. Resultatet av denna 

blev att alla bolag i fortsättning kommer att anlita Pwc. 

För alla bolag, utom Värnamo Energi, är det oförändrat i 

förhållande till tidigare. 
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Även gemensam upphandling av banktjänster har 

genomförts och avtal har skrivits med Swedbank, vilket 

innebär att samma bank behåller uppdraget. 

 

Kommunfullmäktige har utsett ny styrelse i Värnamo 

Stadshus AB. Detta beslut konfirmerades vid 

årsstämman i maj. En ordinarie ledamot lämnar 

styrelsen medan övriga är kvar. Även ordinarie 

lekmannarevisor har bytts ut. 

 

Periodens utfall och prognos för helår 2015 

Bolagets kostnader finansieras i första hand genom 

erhållna koncernbidrag. 

Under året har bolaget dessutom erhållit aktieutdelning 

från Värnamo Energi AB med 1.400.000 kronor och från 

Finnvedsbostäder AB med 162.000 kronor. 

Utdelningen från Värnamo Energi AB är högre än 

budgeterat. 

Bolagets lån, som uppgår till 209.500.000 kronor, har en 

relativt lång löptid avseende såväl kapital som ränta. Ett 

lån på 22.000.000 kronor har skrivits om under våren 

2015. Nästa omskrivning av lån sker i slutet av 2016. 

 

Framtida utveckling 

Ett närmare samarbete mellan bolagen i koncernen 

eftersträvas hela tiden. Delar av detta är områdens som 

uppmärksammades vid de sk samverkansutredningarna.  

Samarbetet mellan Värnamo Kommunala 

Industrifastigheter AB och Finnvedsbostäder AB har 

inletts vid årsskiftet och kommer troligen att utvecklas 

ytterligare framöver. 

 

I september hålls en utbildning för alla styrelserna i 

koncernen. 

 

Ägarsamråd med de tre dotterbolagen kommer att 

hållas under november månad. 

 

Bolagen i koncernen kommer framöver att få möjlighet 

att delta i de övergripande utbildningar som kommunen 

anordnar.  

 

Kommunen har initierat en utredning om en effektivare 

fastighetsförvaltning. En extern konsult kommer under 

hösten att utreda om det sätt på vilket fastigheterna för 

närvarande hanteras är det mest optimala. Även det 

framtida ägande kommer att beröras i utredningen. 

 

Värnamo kommun arbetar med att ta fram en ny vision 

och nya övergripande mål. Inriktningen är att dessa ska 

gälla också för de kommunala bolagen. När dessa är 

antagna kommer frågan att diskuteras med respektive 

bolag för att i dessa ta fram mål för det egna bolaget 

som ligger i linje med visionen och de övergripande 

målen. 
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KONCERNEN VÄRNAMO ENERGI AB  

 

Rörelsens intäkter 376 156 359 000 -17 156 168 290 178 572 328 885

Rörelsens kostnader -281 036 -269 000 12 036 -116 708 -137 184 -241 297

Avskrivningar -55 762 -54 000 1 762 -26 411 -20 500 -42 501

Rörelseresultat 39 358 36 000 -3 358 25 171 20 888 45 087

Finansiella intäkter 1 450 1 450 0 1 308 134 178

Finansiella kostnader -6 950 -6 950 0 -3 395 -3 377 -5 871

Resultat efter finansiella poster 33 858 30 500 -3 358 23 084 17 645 39 394

Bokslutsdispositioner -32 000 -28 500 3 500 0 0 -19 700

Skatt på årets resultat -500 -500 0 0 0 -4 427

Årets resultat 1 358 1 500 142 23 084 17 645 15 267

Anläggningstillgångar 576 871 580 542    Personal 2015-06-30 2014-06-30

19524 17843
Omsättningstillgångar 92 014 110 745 44 41
Summa tillgångar 668 885 691 287 42 40

Eget kapital 285 623 264 064

Obeskattade reserver 2015-06-30 2014-06-30

Avsättningar 65 212 70 244 20 662 68 391

Långfristiga skulder 249 386 260 515 162 193 175 572

Kortfristiga skulder 68 664 96 464 43% 38%

Summa eget kapital och skulder 668 885 691 287

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 300 300

Bokslut         

2014

Bokslut         

2014

Utfall tom          

2015-06
Balansräkning                          

Belopp i kkr

Resultaträkning                    Belopp i 

kkr

Budget           

2015

Prognos           

2015

Avvikelse Utfall tom          

2015-06

Utfall tom          

2014-06

   Personalkostnader (kkr)

   Antal tillsvidareanställda

   Omräknat t heltidstjänster

   Investeringar

   Nettoomsättning

   Soliditet, %

 
 

Avstämning av bolagets mål 

Utfallet första halvåret är sämre än budgeterat.   

Värmeproduktionen har minskat p.g.a. det varma 

vädret, men då andelen dyra bränslen minskat p.g.a. det 

varma vädret faller resultatet marginellt. Omsättningen i 

kommunikationsverksamheten har ökat med bl.a. fler 

anslutna kunder.  Elhandelspriserna är mycket låga och 

omsättningen för elhandeln har minskat, priserna 

kommer fortsätta att vara låga under kvartal 3 och 4. 

Finansnettot bättre, då inga nya lån upptagits i 

perioden, utan investeringar har gjorts med egna medel. 

Detta har hänt under 2015 

Kraftvärmeverket som övertogs under december har 

varit i full drift under två kvartal med gott resultat. Stora 

investeringar har gjorts i samtliga verksamheter, varvid 

många nya kunder har anslutits till värme- och 

kommunikationsnäten. 

 

Periodens utfall 

Omsättningen har minskat jämfört med 2014 till följd av 

ett varmt 2015, uppmätta graddagar är mindre än för 

ett normalår. Vidare har priserna på el varit låga under 

perioden. Avskrivningar har ökat jämfört med 2014, 

detta med anledning av att stora investeringar har gjorts 

i samtliga verksamheter. Finansiella kostnader har 

minskat, tack vare låga räntenivåer samt att nya lån 

ännu inte upptagits. 

Prognos för helår 2015 

Årets resultat för helåret kommer i stort sammanfalla 

med budget.  

Framtida utveckling 

Fortsatta stora investeringar kommer att göras under 

2015, dock i mindre omfattning än 2014 då merparten 

av investeringar i det nya kraftvärmeverket togs.
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FINNVEDSBOSTÄDER AB 

 

Rörelsens intäkter 185 811 185 811 0 93 248 91 560 182 444

Rörelsens kostnader -133 295 -132 132 1 163 -67 853 -61 927 -131 255

Avskrivningar -26 555 -26 555 0 -13 401 -12 133 -24 296

Rörelseresultat 25 961 27 124 1 163 11 994 17 500 26 893

Finansiella intäkter 450 380 -70 109 188 713

Finansiella kostnader -19 004 -18 504 500 -8 446 -10 717 -20 422

Resultat efter finansiella poster 7 407 9 000 1 593 3 657 6 971 7 184

Bokslutsdispositioner 0

Skatt på årets resultat -1 630 -1 677 -47 -501 -1 306 -1 585

Årets resultat 5 777 7 323 1 546 3 156 5 665 5 599

Anläggningstillgångar 973 795 927 790    Personal 2015-06-30 2014-06-30

12 855 13 041

Omsättningstillgångar 55 744 17 924 43 44

Summa tillgångar 1 029 539 945 714 42 43

Eget kapital 162 470 159 477

Obeskattade reserver 1 437 1 437 2015-06-30 2014-06-30

Avsättningar 1 832 1 832 69 669 36 744

Långfristiga skulder 787 433 713 621 93 248 91 560

Kortfristiga skulder 76 367 69 347 15,9% 17,45%

Summa eget kapital och skulder 1 029 539 945 714

Ställda säkerheter 293 233 293 233

Ansvarsförbindelser 331 331

Bokslut         

2014

Bokslut         

2014

Utfall tom          

2015-06
Balansräkning                          

Belopp i kkr

Resultaträkning                    Belopp i 

kkr

Budget           

2015

Prognos           

2015

Avvikelse Utfall tom          

2015-06

Utfall tom          

2014-06

   Personalkostnader (kkr)

   Antal tillsvidareanställda

   Omräknat t heltidstjänster

   Investeringar

   Nettoomsättning

   Soliditet, %

 
 

Avstämning av bolagets mål 

Antalet lediga lägenheter har under halvåret varit 

0,8 % eller 18,3 st i genomsnitt per månad. Hyrorna för 

2015 höjdes med 1,52 % från och med 1:a januari. 

 

Detta har hänt under 2015 

Nybyggnation av 10 lägenheter för ensamkommande 

flyktingbarn på Brogården/Bryggan har färdigställts. 

Etapp 2 på kv. Högaloft har påbörjats och omfattar 

renovering av 60 lägenheter. Etapp 2 på Kv. Salvian har 

avslutats, vilket innebär att nyproduktionen av totalt 80 

lägenheter i kvarteret är klar. Projektering och 

upphandling av projekt utemiljö på Kv. Lyckan har 

påbörjats med tänkt projektstart under hösten 2015.  

 

Periodens utfall 

Resultatet för första halvåret är bättre än budget. På 

intäktssidan är det framförallt ökade hyresintäkter och 

minskade vakanser som bidrar positivt. På 

kostnadssidan fortsätter de låga räntekostnaderna att 

bidra positivt, låga kostnader för media (el, vatten och 

värme) och reparationer möjliggör en ökad satsning på 

planerat underhåll. 

 

Prognos för helår 2015 

Prognosen för helåret 2015 är positiv, fortsatt låga 

kostnader för finansiering samt satsningar på minskade 

energikostnader gör att bolaget räknar med att 

resultatet för helåret kommer att överstiga budget.  
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Framtida utveckling 

En av bolagets viktigaste uppgifter är att vara en stor 

aktör i den framtida bostadsförsörjningen i kommunen, 

hyresmarknaden börjar visa tecken på bostadsbrist och 

vi har många sökanden på varje lägenhet. Detta gör att 

planeringen av nya bostäder står högt på agendan, vi 

har i dagsläget planer för 200 lägenheter inom en 5-

årsperiod. Först ut blir nybyggnation på kv. Städet, vilket 

i slutändan kan komma att omfatta 150-160 nya 

lägenheter. 

I övrigt så finns långt framskridna planer för nya 

studentlägenheter på befintlig tomt, samverkan med 

Campus och kommunen avgör när byggnationen kan 

påbörjas. 
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STUDENTBOSTÄDER AB 

 

Rörelsens intäkter 1 651 1 651 0 931 915 1 754

Rörelsens kostnader -1 016 -1 052 -36 -446 -455 -1 077

Avskrivningar -318 -318 0 -159 -159 -318

Rörelseresultat 317 281 -36 326 301 359

Finansiella intäkter 6 1 -5 1 4 7

Finansiella kostnader -141 -100 41 -50 -99 -183

Resultat efter finansiella poster 182 182 0 277 206 183

Bokslutsdispositioner 0

Skatt på årets resultat -40 -40 0 -61 -56 -62

Årets resultat 142 142 0 216 150 121

Anläggningstillgångar 12 148 12 307    Personal 2015-06-30 2014-06-30

Omsättningstillgångar 1 246 1 218

Summa tillgångar 13 394 13 525

Eget kapital 1 963 1 748

Obeskattade reserver 176 176 2015-06-30 2014-06-30

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 11 097 10 987 931 915

Kortfristiga skulder 158 614 14,9% 14,2%

Summa eget kapital och skulder 13 394 13 525

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Bokslut         

2014

Bokslut         

2014

Utfall tom          

2015-06
Balansräkning                          

Belopp i kkr

Resultaträkning                    Belopp i 

kkr

Budget           

2015

Prognos           

2015

Avvikelse Utfall tom          

2015-06

Utfall tom          

2014-06

   Personalkostnader (kkr)

   Antal tillsvidareanställda

   Omräknat t heltidstjänster

   Investeringar

   Nettoomsättning

   Soliditet, %

 
 

Avstämning av bolagets mål 

Antalet lediga lägenheter har under halvåret varit 11% 

eller 5,5 st i genomsnitt per månad. 

 

Periodens utfall 

Resultatet för första halvåret är bättre än budget, vilket 

framför allt beror på minskade vakanser och lägre 

räntekostnader. 

 

Prognos för helår 2015 

Uthyrningen för andra halvåret ser positiv ut, i skrivande 

stund är alla lägenheter uthyrda per 2015-10-01. 

Prognosen för helåret med minskade vakanser och lägre 

räntekostnader gör att det finns utrymme för mer 

underhåll. 

Framtida utveckling 

Det finns långt framskridna planer för nya 

studentlägenheter på befintlig tomt, samverkan med 

Campus och kommunen avgör när byggnationen kan 

påbörjas. 
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VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB 

 

Rörelsens intäkter 8 997 8 997 0 4 495 4 661 8 319

Rörelsens kostnader -6 376 -6 376 0 -2 353 -3 673 -8 025

Avskrivningar -4 600 -4 600 0 -2 301 -1 629 -4 586

Rörelseresultat -1 979 -1 979 0 -159 -641 -4 292

Finansiella intäkter 0 0 0 9 12 19

Finansiella kostnader -8 892 -8 892 0 -2 915 -3 817 -5 770

Resultat efter finansiella poster -10 871 -10 871 0 -3 065 -4 446 -10 043

Bokslutsdispositioner 12 000 12 000 0 5 500 0 10 400

Skatt på årets resultat -248 -248 0 -536 0 -330

Årets resultat 881 881 0 1 899 -4 446 27

Anläggningstillgångar 280 753 259 631    Personal 2015-06-30 2014-06-30

738 475
Omsättningstillgångar 67 691 25 373 2 1
Summa tillgångar 348 444 285 004 2 1

Eget kapital 6 348 3 913

Obeskattade reserver 0 0 2015-06-30 2014-06-30

Avsättningar 0 0 0 0

Långfristiga skulder 325 000 275 000 4 495 4 661

Kortfristiga skulder 17 096 6 091 1,8% 0%

Summa eget kapital och skulder 348 444 285 004

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

   Personalkostnader (kkr)

   Antal tillsvidareanställda

   Omräknat t heltidstjänster

   Investeringar

   Nettoomsättning

   Soliditet, %

Bokslut         

2014

Bokslut         

2014

Utfall tom          

2015-06
Balansräkning                          

Belopp i kkr

Resultaträkning                    Belopp i 

kkr

Budget           

2015

Prognos           

2015

Avvikelse Utfall tom          

2015-06

Utfall tom          

2014-06

 
 

Avstämning av bolagets mål 

Driften av etapp 1 fortlöper på ett bra sätt. Etapp 2 är i 

full gång och det märks primärt på alla ytor utanför 

byggnaden. Bolaget arbetar efter de policys och 

bestämmelser som finns för bolaget. Bolaget har 

genomfört 6 styrelsemöten under första halvåret. 

 

Detta har hänt under 2015 

Etapp 2 pågår för fullt och är i skrivande stund på 

planlagt färdigdatum. Byggorganisationen är på plats 

och fungerar väl. VD har sagt upp sig och tillsättande av 

ny VD är genomförd, kunskapsöverföring pågår och 

kommer att fortsätta under hösten. Bolaget har driftsatt 

den största solpanelsinstallationen i kommunen. 

Periodens utfall 

Resultatet för första halvåret är bättre än budget vilket 

främst beror på nuvarande ränteläge. 

 

Prognos för helår 2015 

Bolagets resultat kommer med all sannolikhet bli bättre 

än budgeterat. Samtidigt så finns det kostnader som kan 

komma att belasta resultatet gällande vissa 

ombyggnader av etapp 1 som ger viss osäkerhet. 

 

Framtida utveckling 

Bolaget kommer att driva etapp 2 tillsammans med 

byggorganisationen för att säkerställa att inflyttning och 

färdigställande kan ske som planerat. 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

 

 


