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I samband med delårsbokslutet görs även en bedömning av 
helårsresultatet. För 2016 prognostiseras ett resultat på plus 
43,7 Mkr, vilket är 4,5 Mkr sämre än den gällande budgeten. 
Resultatets storlek är beroende på den skattehöjning på 0,40 % 
som genomfördes inför 2016. Skattehöjningen gjordes för att 
stärka resultatet inför kommande års höga investeringsvolym. I 
prognosen finns tre saker som oroar: 

• Driftverksamhetens helårsprognos visar på ett underskott 
 på 17,1 Mkr. 
• Sämre skatteunderlagsprognoser som ger ett underskott 
 gentemot budget på 5,2 Mkr samt 
• Ökade pensionskostnader på sammanlagt 9 Mkr mer än 
 budgeterat. 

Trots ovanstående orosmoln så redovisas ett plusresultat på 
43,7 Mkr. Detta tack vare realisationsvinster på hela 17,3 Mkr 
samt ett förbättrat finansnetto med 5,4 Mkr.
  Störst underskott beräknas uppstå för barn- och utbildnings-
nämnden med 12,4 Mkr. Detta orsakas främst av betydande 
underskott i grundskolan och förskolan på grund av ökat elevan-
tal och ökat stöd till barn med särskilda behov. I samtliga verk-
samheter har också kostnader för måltider och lokaler överstigit 
budget. Även tekniska utskottet redovisar ett större underskott. 
Av deras prognostiserade underskott på 5,2 Mkr återfinns ca 
-3 Mkr på VA-verksamheten p.g.a. rivning av gamla reningsver-
ket, 1,2 Mkr avser Östhamra samt 1 Mkr inom fritidsanlägg-
ningar.
 Avgörande för kommunens ekonomi de kommande åren är 
befolkningsutvecklingen. Vid halvårsskiftet 2016 var antalet 
invånare 33 751, vilket innebär en nettoökning sedan årsskiftet 
på 278 personer. Varje invånare innebär cirka 47 kkr i föränd-
rade skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för 
kommunen.
 2015 års investeringar uppgick totalt till 196 Mkr. Prognosen 
för 2016 års investeringar hamnar på 268 Mkr. Bland årets stör-
re investeringar kan nämnas ombyggnaden av Bors Högstadi-
um, ny förskola på Klöverängen och överföringsledningar från 
Kärda, Bredaryd och Forsheda till Pålslund.
 Nämndernas delårsrapporter visar hur mycket som händer i 
Värnamo kommuns verksamhet under ett halvår, några exempel:

• Hanteringen av en extraordinär flyktingsituation som berört 
 flera förvaltningar. 
• Ny förskola på Klöverängen har färdigställts och certifierats 
 enligt ”miljöprogram för byggnader”

• Kulturförvaltningen har varit involverat i mängder av arran-
 gemang såsom ”Teatime – Högläsning för vuxna”, Alfons 
 Åberg-utställning, sagostunder på arabiska och persiska, 
 lokalt kulturting och mycket, mycket annat.
• En gemensam socialjour har startats upp i GGVV.
• Översiktsplan, 38 detaljplaner samt uppstart av arbete med 
 ny stadsbyggnadsvision.
• Nya Lindgården i Rydaholm har invigts med bl a ett nytt kök.
• Omsorgens larmsupport har integrerats med fixartjänsten i 
 räddningstjänstens regi.
• Serviceförvaltningens bemanningsenhet hanterar i snitt 615 
 beställningar/vecka och löser i snitt 85 % av beställningarna. 
• Pålslunds reningsverk har tagits i drift.
• Elektroniska körjournaler har installerats i kommunens fordon.
• Nytt dokument- o ärendehanteringssystem har upphandlats 
 och tas i bruk under andra halvåret 2016

Framför oss ligger två spännande projekt. Etableringen av en 
station för höghastighetståg samt färdigställande av Gummi-
fabriken. Båda projekten kommer att innebära mycket för kom-
munens utveckling på många plan, både direkt och indirekt. Ett 
strategiskt arbete pågår och kommer att intensifieras kring hur 
kommunen drar så stor nytta som möjligt av höghastighetsjärn-
vägen. Fokus för arbetet med Gummifabriken kommer att läggas 
på invigningen och programmet för hela 2017 och 2018.
 Tack alla för det fantastiska arbete ni utför!

Kommunledningen har ordet

Kommunledningen har ordet

Hans-Göran Johansson,
kommunstyrelsens ordförande

Ulf Svensson,
kommunchef
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Delårsresultat

Resultatet för perioden januari till juni 2016 visar ett överskott 
på 20 Mkr, vilket är klart bättre än föregående års motsvarande 
period. Orsaken är främst den skattehöjning som genomfördes 
inför 2016 med 0,40 procentenheter men också reavinster vid 
försäljning av fastigheter som uppgår till hela 17 Mkr. 

Prognosresultat för helår 2016

Resultatet för helåret 2016 uppgår enligt prognosen till +44 Mkr, 
vilket är 4 Mkr sämre än budgeterat. Nämnderna prognosti-
serar sammanlagt ett underskott med 17 Mkr, varav barn- och 
utbildningsnämnden och tekniska utskottet står för de största 
underskotten.
 Finansiering/övrig verksamhet förväntar sig ett överskott med 
13 Mkr, vilket främst kan förklaras av försäljning av fastigheter. 
Underskott finns för skatteintäkter och pensionskostnader. 
Avstämning mot lagens krav om balans i ekonomin, där vissa 
reavinster undantas, visar en prognos med ett helårsresultat på 
+33 Mkr.
 Nedan redovisas de största budgetavvikelserna och de största 
förklaringarna till dem. 

Barn- och utbildningsnämnden -12,4 Mkr

Ett betydande underskott ses i grundskolan och förskolan på 
grund av ökat elevantal och ökat stöd till barn med särskilda 
behov. I samtliga verksamheter har kostnader för måltider och 
lokaler överstigit budget. 
 Det finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka prognosen t ex 
interkommunala avgifter och intäkter. 
Bidrag för asylsökande barn och elever samt schablonersättning 

för personer med uppehållstillstånd är också svåra att prognostise-
ra till årets slut.
 Budgeterad besparing inom skolskjutsverksamheten är osäker 
om den går att nå under detta år.

Tekniska utskottet -5,2 Mkr

Fritidsanläggningar förväntas visa ett underskott på 1 Mkr främst 
p g a lägre intäkter för simhallen. 
 Resultatet av vakanta lokaler i Östhamra beräknas till -1,2 Mkr. 
 Vatten och avlopp, kommer att generera ett underskott på ca 
-3 Mkr p g a  planerad rivning av gamla reningsverket. Under-
skottet inom vatten och avlopp ska belasta avgiftskollektivet och 
återställas inom tre år. 
 I övrigt gör tekniska utskottet bedömningen att intäkterna enligt 
va-taxan ska täcka de ökade kostnaderna med anledning av den 
stora investeringen i ett nytt avloppsreningsverk. 

Personalredovisning

Per 2016-06-30 har Värnamo kommun 2 468 tillsvidareanställda 
årsarbetare, att jämföra med 2 458 per 2015-12-31. Det innebär 
en ökning med tio årsarbetare. Ökning av tillsvidareanställda sker 
främst inom medborgarförvaltningen och barn- och utbildnings-
förvaltningen medan antalet anställda inom omsorgsförvaltningen 
minskar.
 Den totala sjukfrånvaron har under första halvåret 2016 ökat 
med 0,2 procentenhet till 6,6 % jämfört med motsvarande period 
2015. Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,2 % och för män till 
4,1 %.
 Andelen sjukfrånvaro längre är 60 dagar är har ökat med 2,9 
procentenheter till 54,7 %. 

Inledning

Ekonomisk sammanfattning
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Inledning

Pensioner

Under första halvåret har pensionskostnaderna varit hela 8,7 Mkr 
högre än budgeterat. Prognosen till årets slut pekar mot en kost-
nad som är hela 9 Mkr högre än budget på sammanlagt 31 Mkr. 
 Pensionskostnadsberäkningarna görs av en anlitad adminis-
tratör. Orsaken till den stora avvikelsen är att en ny beräkning av 
vissa grupper har skett samt ett nytt antagande om räntenivåer, 
vilket påverkar pensionskostnaderna. Dessutom har kretsen av 
förtroendevalda som är berättigade till pension setts över, vilket 
medfört att antalet personer utökats, varför avsättningen för detta 
ökar. Det är osäkert om detta kommer att medföra utbetalningar 
i framtiden bl a beroende på hur länge de politiska uppdraget 
kvarstår och vad som händer därefter. Det är anmärkningsvärt 
att skillnaden blir så stor för ett enskilt år och det är oerhört svårt 
att prognostisera denna del.

Allmän kommunalskatt

Årets intäkter för allmän kommunalskatt och kommunalekono-
misk utjämning (inkl fastighetsavgift) har budgeterats till 
1 792 Mkr. En skatteunderlagsprognos har upprättats av SKL i 
augusti och är för år 2016 hela 5,6 Mkr sämre än som presentera-
des i april månad. Orsaken är en minskad tillväxt av skatteunder-
laget genom att löneökningarna i samhället i stort blivit lägre än 
prognostiserats.
 Även prognoserna för 2015 skrivs ned (-2,6 Mkr) då en första 
granskning av deklarationerna från Skatteverket visar på lägre 
inkomster än förväntat även det året.
 Sammanlagt beräknas allmän kommunalskatt, utjämning och 
fastighetsavgifter till årets slut innebära ett underskott med 
5,2 Mkr i förhållande till budget.

Nettoinvesteringar

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 118 Mkr, vilket är 18 
Mkr högre än samma period 2015. Tekniska utskottet står för 
största andelen av investeringarna (95 Mkr). 
 I den avgiftsfinansierade verksamheten (vatten, avlopp och 
renhållning) uppgår investeringarna hittills i år till 29 Mkr.
 De största investeringar hittills avser ombyggnad av Bors 
högstadieskola (17 Mkr) och byggnationen av en ny förskola, 
Klöverängen i Värnamo (11 Mkr) 
 Investeringar i Gummifabriken sker i det kommunägda bola-
get Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB och redovisas 
därmed inte bland kommunens investeringar.
 Prognosen för helåret avseende nettoinvesteringar uppgår till 
268 Mkr, vilket är 155 Mkr lägre än de totala budgetanslagen. 
Utöver årsbudget finns i anslagen också en omfattande ombud-
getering (tilläggsbudget) av investeringar från tidigare som inte 
genomförts p g a förseningar. 
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Förvaltningsberättelse 

Avstämning av kommunens övergripande mål

Hösten 2015 fastställdes fyra kommunövergripande mål som gäller från 2016. Under våren 2016 har nämnder och 
förvaltningsledningar arbetat med att ta fram nämndsmål. Nämndernas nya mål beslutades i juni, och träder i kraft från 
2017. Därav redovisar nämnderna i denna delårsrapport sina resultat utifrån de tidigare åtta övergripande målen. 
I redovisningen av indikatorerna för delårsrapporten finns i de flesta fall endast ett nuläge från 2015, och ingen ny mät-
ning är ännu gjord under 2016. 

Delaktighet – medborgare och medarbetare är delaktiga i 

kommunens utveckling

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

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

Medborgare får svar på sina frågor 1  
- Medborgaren ska få ett gott bemötande2. 
- En gemensam informations- och kommunikationsplan för hur 
 kommunikation och dialog sker av verksamheternas resultat 
 senast 2016-12-313 

0
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Indikatorer; Medborgare får svar.   2015     Målnivå

Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklings-
arbete genom att:
- resultaten för kommunen återkopplas till medborgare
- kommunens resultat ställs i relation till andra kommuners resul-
 tat på hemsida from 2017 års resultat
- hemsidan är interaktiv, och vi använder sociala medier 
- vi genomför medborgardialoger enligt gemensam informations-
 och kommunikationsplan 

Indikator: SCBs medborgarundersökning fråga C3:3 Hur nöjd är du med invånar-
 nas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna?4

Nuläge: 4,5 (2015), 4,4 (2016)
Målnivå:  4,7 (2018)

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

Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo 
kommuns målstyrning. Medarbetarna är delaktiga i arbetet.

Indikator Mål och uppföljning 5 HME, Styrning 6 Arbetsplatsträffar 7

2015 3,9 76 3,6

2016

Målnivå 2017 4,1 78 3,8

Samtliga verksamheter redovisar verksamhetsmål och resultat 
från årsredovisning 2016. 

Indikator: Andel av verksamheterna med verksamhetsmål, analys kategorisering av 
 nyckeltal (enligt SKLs modell) 8 
Nuläge:
Målnivå:  100 %

Samtliga nämnder och bolag samredovisar måluppfyllelse och 
användandet av medel samt hur samverkan med andra skett, med 
analys, från delårsrapport 2017.   

Indikator:  Andel av verksamheter som samredovisar detta enligt Analys av årsberät-
 telse (enligt SKLs modell, s33-37) 
Nuläge:
Målnivå:  100 %

För övergripande mål och nämndmål finns jämförelse (avseende 
nyckeltal och resultat) med andra kommuner och trend över tid 
från delårsrapport 2017.   

Mätmetod: Andel övergripande mål och nämnds- och bolagsmål där jämförande 
perspektiv finns.
Nuläge:
Målnivå:  100 %

Kompetensförsörjning – arbetsgivare kan anställa de 

medarbetare de behöver

Därför har vi detta mål:
Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbets-
givare rekrytera och behålla medarbetare. Medarbetare, vars 
erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och 
stannar.
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Förvaltningsberättelse

 1)  KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) mått 1. Hur stor andel av medborgarna 
 som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 
 KKiK mått 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via 
 telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?
2) KKiK mått 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötan-
 de när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
3) KKiK mått 14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommu-
 nens utveckling?
 4) www.scb.se/medborgarundersokningen/
 5) Kvalitetsområdet Mål och uppföljning består av sex delfrågor.
 6) HME index styrning består av frågorna: Jag är insatt i arbetsplatsens mål. Min 
 arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Jag vet vad som förväntas 
 av mig på mitt arbete.
7) Kvalitetsområdet Arbetsplatsträffar består av tre delfrågor.
8) Handbok för Kommunens Kvalitet i Korthet En hjälpreda i det praktiska arbetet 
 med resultatstyrning (SKL 2015), s 30-32
9) http://www.foretagsklimat.se/varnamo/enkatfragor 
10) Enkät som distribueras via näringslivsbolaget och näringslivsföreningarna. Andel 
 som uppfattar att Värnamo kommun samverkar aktivt för att underlätta inflyttning, 
 rekrytering och matchning.
11) HME index Ledarskap består av frågorna: Min närmaste chef visar uppskattning 
 för mina arbetsinsatser. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbe-
 tare. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete.
12) HME index Motivation består av frågorna: Mitt arbete känns meningsfullt. Jag lär 
 nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete. Jag ser fram emot att gå till arbetet.
13) Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgi-
 vare om ett år?”
14) http://sekom.miljobarometern.se/varnamo (Nyckeltal 1a, 1b, 2, 3, 7, 9, 10a, 10b)
15) Kolada U00434 andel förnybart drivmedel
16) Kolada U00468
17) Kolada U00463

Externt mål: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa 
aktörer för att främja och underlätta rekrytering för alla arbets-
givare i kommunen. Människors erfarenheter och kompetens tas 
tillvara.

Indikator
Svenskt Näringslivs 

ranking Företagsklimat 9 Enkät till externa aktörer 10

2015 147 76

2016 (Publiceras 20 sept) Mätning ej gjord ännu

Målnivå 2018 <100 30%

Internt mål: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller 
vi våra medarbetare. Värnamo kommun upplevs som en attraktiv 
arbetsplats.
Indikator HME, Ledarskap 11 HME, Motivation 12 Enskild fråga 13

2015 73 76 index 70

Målnivå 2017 76 79 index 75

Klimat – klimatsmarta val underlättas 

Därför har vi detta mål:
Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs 
och är viktig.  Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som 
minskar vår klimatpåverkan.

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

Indikator: SCBs medborgarundersökning. Fråga B11:1 Vad tror eller tycker du om 
 kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt?
Nuläge: 55 (2015), 52 (2016)
Målnivå:  63 (2018)   

Indikator:  Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal, de 8 som gäller klimatet 14 
Nuläge: 6 nyckeltal utvecklas positivt, 0 förändrade, 2 utvecklas negativt (2015)
Målvärde: 0 nyckeltal utvecklas negativt (2018)

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

Indikator

Andel fordon som 
drivs med förnybara 

drivmede 15
Antalet körda km/

årsarbetare 16

Energianvändning 
i kommunala bygg-

nader 17

2014 20 % 859 km 195 kWh/kvm

2015 24 % 724 km* 188 kWh/kvm

Målnivå 2018 40 % 750 km Minska 5 %

*exkl Barn- och utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen, där uppgifter saknas.

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

Därför har vi detta mål:
Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett 
underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar 
verksamhetens kvalitet.
Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om 
resurser och insatser.
Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags 
grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

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

Mål, indikatorer med nuläge och målnivåer återfinns i nämndernas verksamhetspla-
ner för 2017-19, samt bolagens affärsplaner.
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Prognos för bokslut år 2016  

Prognos för bokslut år 2012–2016  

Prognos för bokslut perioden 2014–2019  

Förvaltningsberättelse

Avstämning av kommunens finansiella mål
  Målet är uppfyllt.   Målet är inte uppfyllt.   Mätningen inte gjord ännu. Nulägesnivå. Målnivå.

Årets resultat Investeringar
Årets resultat bör för ett enskilt år inte understiga 2 % och för 

perioden* ska genomsnittet inte understiga 2,5 %

Indikatorer: 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, 
kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift. 
För perioden ska genomsnittet inte understiga 2,5 %.
Nulägesnivå: Prognos 2016-12-31 och Alliansens budget 2017 
med plan 2018-2019 innebär +1,8 % i prognos för det enskilda 
året 2016 och +2,2 % för den aktuella perioden 2014-2019 (upp-
daterat 2016-08-29).
Målnivå: Se målformulering. 
Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt 
årsbokslut).

Investeringar (exkl affärsverksamhet**) ska för perioden*** i sin 

helhet självfinansieras.

Indikatorer: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exkl affärs-
verksamhet**) ska för perioden*** inte överstiga summan av re-
sultat (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 2016-12-31 och Alliansens budget 
2017 med plan 2018-2019 innebär -245,1 Mkr för perioden 2012-
2019 (uppdaterad 2016-08-29)
Målnivå: Se målformulering.
Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt 
årsbokslut).

*) Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt.
**) Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet.
***) Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt.
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Förvaltningsberättelse

Utvärdering av ekonomisk ställning

Resultat 

Kommunen redovisar för första halvåret 2016 ett resultat på 
+20 Mkr. Motsvarande resultat 2015 var -21 Mkr. De största orsa-
kerna till det kraftigt förbättrade resultatet är dels en skattehöjning 
med 0,40 procentenheter till 21,52 procent och dels omfattande 
reavinster i samband med försäljning av fastigheter under året 
(+17,1 Mkr).
 Den ursprungliga årsbudgeten för 2016 hade ett resultat på 
+54 Mkr. Under året har revidering skett av årsbudgeten, främst 
för att nämnderna använt delar av sina resultatfonder. Den revide-
rade budgeten har i nuläget ett helårsresultat på +48 Mkr. 
 Prognosen för resultatet vid årets slut visar ett överskott med 
44 Mkr. 
 Kostnaderna för kommunen fördelas inte lika mellan första och 
andra halvåret. Andra halvåret har i regel lägre kostnader eftersom 
lönekostnaderna i juli är lägre till följd av personalens semester. 
Semesterlönerna betalas med medel som belastat resultatet under 
den tid denna tjänats in. Samtidigt har reavinsterna varit extremt 
höga under första halvåret. Detta kommer inte att fortsätta under 
andra halvåret.
 Nämnderna visar i sin helårsprognos ett förväntat underskott 
mot reviderad budget på sammanlagt -17 Mkr. De största un-
derskotten visar barn- och utbildningsnämnden med -12,4 Mkr, 
tekniska utskottet -5,2 Mkr och Räddningstjänsten (en del av 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden) med -1,6 Mkr. 
 Övriga nämnder prognostiserar mindre över- eller underskott 
till årets slut. Se vidare driftredovisningen och respektive nämnds 
verksamhetsberättelse.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår under första halvåret 2016 till 
118 Mkr. De största investeringarna avser ombyggnad av hög-
stadieskolan i Bor och byggnation av en förskola, Klöverängen i 
Värnamo. 
 Prognostiserade investeringar för helåret uppgår till 268 Mkr. 
Anslagna medel till investeringar är hela 424 Mkr; vilket innebär 
att allt inte kommer att genomföras till årets slut.
 I avsnittet investeringsredovisning finns redovisat varje nämnds 
utfall samt prognosperiodens största investeringar.
 Investeringarna har de senaste åren ökat markant och 2015 års 
investeringar blev 196 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 samt-
liga investeringar med egna medel. Med den höga investerings-
nivå som finns i investeringsplanen har det dock inte varit möjligt 
att fortsätta med detta under 2014-2016, utan 250 Mkr har uppta-

gits i lån för den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringar, 
framförallt till det nya reningsverket. Ytterligare lån beräknas 
upptas under hösten 2016. Den beslutade maximala låneramen är 
i nuläget sammanlagt 359 Mkr.
 Nästan alla kommunala investeringar i den skattefinansierade 
verksamheten medför, till skillnad från investeringar i affärsdri-
vande verksamhet, en utökad verksamhet med kostnadsökningar 
som följd. Räntekostnader för lån innebär också att det ekonomis-
ka utrymmet för verksamheterna minskar. Även om räntenivå-
erna är extremt låga just nu måste beredskap finnas för en högre 
räntenivå i framtiden.
 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.

Balanskravet utifrån helårsprognos

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga 
kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balans-
kravet ska återställas inom de närmsta tre budgetåren. Kommunen 
har inte några underskott från tidigare år som ska återställas.
 Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar 
ska inte ingå i avstämning mot balanskravet i kommunallagen. 
Däremot ska vinster vid försäljning av exploateringsfastigheter 
ingå. Årets prognostiserade resultat på +44 Mkr blir, efter juste-
ring med realisationsvinsterna med 11 Mkr, sammanlagt +33 Mkr. 
Det innebär att kommunen under 2016, om bokslutet blir enligt 
nuvarande prognos, 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 den-
na delårsrapport. Avstämningen av nämndernas verksamhetsmål 
för 2016 sker i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Avstämning övergripande finansiella mål utifrån prognos

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har beslutat om följan-
de övergripande finansiella mål för år 2016:

1. Årets resultat, med undantag för de poster som vid balans-
avstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del 
av pensionsförpliktelse intjänad tom 1997, ska för ett enskilt år 
inte understiga 2 procent av summan av allmän kommunalskatt, 
kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsav-
gift. För perioden (3 år framåt och 3 år bakåt) ska genomsnittet 
inte understiga 2,5 procent.
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Prognos för årets resultat 2016, med justering för vissa realisa-
tionsvinster, uppgår till +33 Mkr. Summan av allmän kommu-
nalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastig-
hetsavgift beräknas uppgå till 1 786 Mkr. Förväntat resultatet blir 
därmed +1,8 procent av dessa intäkter och målet blir därmed inte 
riktigt uppfyllt för det enskilda året 2016. 
 Vid avstämning tre år bakåt och tre års budget framåt (2013-
2018) uppgår resultatet till +2,2 procent. Även ur det tidsperspek-
tivet kommer målet inte att uppfyllas. Till stor del beror detta på 
låga resultat för åren 2014 och 2015.

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 pensions-
förpliktelse intjänad tom 1997) och under samma tidsperiod 
genomförda avskrivningar.) 

Årets investeringar (exkl. affärsverksamhet) beräknas uppgå till 
cirka 198 Mkr. Justerat årsresultat (exkl. realisationsvinster och 
avskrivningar) beräknas bli 106 Mkr. Årets investeringar i den 
skattefinansierade verksamheten överstiger därmed årets resultat 
och avskrivningar med 92 Mkr. Självfinansieringsgraden blir 
därmed 54 procent.
 För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt (2012-
2019) överstiger resultat och avskrivningar investeringarna 
med ca 245 Mkr. Målet blir därmed inte uppfyllt. Skälet är de 
omfattande investeringarna som planeras genomföras under åren 
2016-2019 men också låga resultat under åren 2014-2015.
Se vidare särskilt avsnitt om avstämning av kommunens övergri-
pande mål.

Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Den totala ökningen av skatteintäkter, kommunalekonomisk 
utjämning och kommunal fastighetsavgift mellan år 2015 och 
2016 beräknas bli 4,8 procent. År 2015 var ökningen 2,7 procent. 
Det är fortfarande en ovanligt hög tillväxttakt även om en viss 
nedrevidering skett under våren och sommaren.
 År 2001 genomförde kommunen en skattesänkning med 0,25 
procentenheter. Från 2014 har en skattehöjning genomförts 
med 0,18 procentenheter. Från 2016 har ytterligare en höjning 
genomförts, nu med 0,40 procentenheter. Trots denna höjning 
är Värnamo kommun bland de kommuner i länet som har lägst 
skattesats (21,52 procent).
 Avvikelsen mot budget för år 2016 avseende skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning (inkl fastighetsavgift) beräknas 
till -5,2 Mkr. Orsaken till de lägre intäkterna är fördröjning i 
konjunkturåterhämtning i förhållande till de prognoser som 

upprättades under hösten 2015 men också lägre löneökningar i 
avtalsrörelsen under början av 2016. 
 
Utveckling av nettokostnader

Den totala ökningen av nettokostnaderna inklusive avskrivningar 
mellan år 2015 och 2016 beräknas uppgå till 5,2 procent, alltså 
mer än skatteunderlaget beräknas växa. 

Utveckling av nettokostnadsandelen
 

16-06-30 2015 2014 2013 2012

Verksamhetsnetto av 
skatter + utjämning 92,8 % 93,6 % 94,5 % 92,0 % 92,0 %

Avskrivningar av
skatter + utjämning 5,0 % 4,9 % 5,4 % 5,2 % 5,3 %

Verksamhetens nettokost-
nader (inkl avskrivningar) 
av skatter + utjämnin

97,8 % 97,9 % 99,6 % 97,2 % 99,2 %

Finansnetto av
skatter + utjämning +0,2 % -0,2 % -0,3 % -0,2 % -0,5 %

Verksamhetens nettokostnadsandel beräknas under femårs-
perioden att minska med 1,1 procentenheter i förhållande till 
skatteintäkter och utjämning. Orsaken är skattehöjning och högre 
förväntade resultat.
 Avskrivningsnivån kommer att minska med 0,3 procenten-
heter trots stora investeringar. Skälet till detta är övergång till 
komponentavskrivningar som medfört längre avskrivningstider än 
tidigare. 

Pensionsskulden (inkl. löneskatt)

I enlighet med den kommunala redovisningslagen betraktas 
pensionsrätt intjänad före 1998 inte som en skuld utan som en 
ansvarsförbindelse. Per 2016-06-30 uppgår kommunens pensions-
skuld till 640 Mkr, vilket är en minskning med 6 Mkr jämfört med 
per 2015-12-31.
 Kommunen har inte placerat de medel som avser de anställ-
das intjänade pensionsrätt före år 1998 utan dessa används till 
finansiering av genomförda investeringar (återlån). 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 ansvarsför-
bindelsen. Under 2016 har en inlösen genomförts med 9 Mkr (inkl 
löneskatt) som finansierats med överskottsmedel från tidigare 
gjorda inlösen. Totalt har därmed motsvarande 150 Mkr lösts 
in. Under 2016 planeras i nuläget inte någon ytterligare inlösen. 
Förtidsinlösen innebär att kostnaden belastar kommunen nu och 
inte i framtiden när de tidigare anställda får sin pension utbetald. 
I princip hela ansvarsförbindelsen kommer att betalas ut inom de 
närmaste 30-40 åren. 

Förvaltningsberättelse – Utvärdering av ekonomisk ställning
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Förvaltningsberättelse  – Utvärdering av ekonomisk ställning

Intjänad pensionsrätt för lön över 7,5 inkomstprisbasbelopp 
utbetalas i form av en löpande försäkringspremie. Därmed återstår 
endast några enstaka mindre särskilda pensionsförmåner i avsätt-
ningen för pensioner. Även avsättning för de förtroendevaldas rätt 
till pensioner görs. Genom omräkning och ny bedömning av vilka 
förtroendevalda som omfattas av pensionsrätten ökar avsättningen 
anmärkningsvärt under 2016. Denna förändring påverkar årets 
resultat.

Befolkningsutveckling
Efter en mellanperiod på två år (2008-2009) då kommunens invå-
narantal sjönk har under 2010-2016 befolkningsantalet åter ökat, 
under detta års första sex månader med 278 (33.751) personer. 
Årets ökning är högre än vad som prognostiserats tidigare. 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
Återhämtningen efter den kraftiga lågkonjunkturen 2008-2009 
är tydlig och tillväxten i skatteunderlaget är hög. Prognoser 
från SKL och andra visar att tillväxten efter 2016 avtar och en 
återgång till mer normala tillväxttal förväntas. Sysselsättningen 
har ökat i riket och även i Värnamo, även om det är långt kvar 
till de nivåer som gällde innan finanskrisen 2008-2009. En ökad 

sysselsättning bidrar starkt till tillväxten av skatteunderlaget. En 
ökad arbetslöshet däremot påverkar kommunens ekonomi kraftigt 
genom dels lägre tillväxt av skatteunderlaget men också genom 
ökade kostnader för försörjningsstöd. 
 En ökande befolkning medför också att behovet av mer ekono-
miska resurser till nämnderna för att bedriva verksamheten ökar. 
Detta är särskilt tydligt inom barnomsorg och skola. Även beho-
vet av investering ökar för dessa sektorer samt för exploatering av 
bostads- och verksamhetsområden. 
 Barn- och utbildningsnämnden är också den nämnd som visar 
det största underskottet i sin prognos för helåret 2016. 
 De nämnder som prognostiserar större underskott måste vidta 
åtgärder för att begränsa dessa underskott till årets slut. Barn- och 
utbildningsnämnden och tekniska utskottet har ett sådant arbete 
i gång och förväntningar att detta ska leda till lägre budgetöver-
skridanden finns. En dialog kring arbetet hålls fortlöpande med 
kommunstyrelsen.
 Skattehöjningen inför 2016 genomfördes med motiveringen att 
högre resultat behövs för att undvika att låneskulden ökar allt för 
mycket genom de omfattande investeringar som planeras framö-
ver. Det är viktigt att denna högre resultatnivå bibehålls under de 
kommande åren.

Värnamo kommun storsatsar på att utbilda baspersonal i hemtjänsten i det strukturerade kommunikationssättet SBAR. Syftet är att minska risken för missuppfattningar och därmed öka 
tryggheten i vården.
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Förvaltningsberättelse – Personalredovisning

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 10 och 
antalet tidsbegränsat månadsanställda har ökat med 53 årsarbetare 
jämfört med 31 december 2015. Sammantaget en ökning motsva-
rande 63 årsarbetare. 
 De tillsvidareanställda har främst ökat inom medborgarförvalt-
ningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Inom omsorgs-
förvaltningen är antalet tillsvidareanställda färre jämfört med 

De totala kostnaderna för övertid och mertid är cirka 1 800 kkr 
högre eller 22,8 procent högre 2016 jämfört med 2015. Kostna-
derna för övertid är cirka 51,6 procent högre och kostnaderna för 
fyllnadslön är cirka 7,7 procent högre. Fyllnadslön utgår när en 
deltidsanställd utför arbete på tid utöver den fastställda arbetstiden 
(fyllnadstidsarbete). 

Personalredovisning

årsskiftet vilket främst beror på färre antal anställda inom särskilt 
boende, funktionshinderomsorg och vård och rehab. 
 Ökningen av tidsbegränsat anställda på tekniska förvaltningen 
beror främst på säsongsanställningar. Ökningen av tidsbegränsat 
anställda inom medborgarförvaltningen finns främst inom verk-
samheten ensamkommande barn. Inom barn- och utbildningsför-
valtningen finns ökningen inom barnomsorg och grundskola. 

16-06-30 15-12-31

Tillsvidare-
anställda*

Års-
arbetare

Tidsbegr 
månads-
anställda

Års-
arbetare

Tillsvidare-
anställda*

Års-
arbetare

Tidsbegr 
månads-
anställda

Års-
arbetare

Kommunledningsförvaltningen 67 67 7 6 66 66 3 2

Tekniska förvaltningen 173 169 17 17 168 164 11 10

Upphandlingsförvaltningen 14 13 1 1 13 12 3 3

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 39 39 2 2 39 39 3 3

Räddningstjänsten 40 39 1 1 38 37 2 2

Serviceförvaltningen 145 124 12 10 145 126 11 9

Kulturförvaltningen 25 23 2 2 26 24 2 2

Barn- och utbildnings förvaltningen 1063 1013 190 164 1054 1004 172 150

Omsorgsförvaltningen 954 800 67 53 975 815 56 44

Medborgarförvaltningen 187 181 95 90 177 171 70 68

Totalt 2 707 2 468 394 346 2 701 2 458 333 293

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

160101–160630 150101–150630

Övertid kkr Fyllnadslön kkr Totalt kkr Övertid kkr Fyllnadslön kkr Totalt kkr

Kommunledningsförvaltningen 270 20 290 70 18 88

Tekniska förvaltningen 1197 43 1240 883 39 922

Upphandlingsförvaltningen 1 2 3 5 7 12

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 48 10 58 1 15 16

Räddningstjänsten 117 221 338 90 241 331

Serviceförvaltningen 86 372 458 21 236 257

Kulturförvaltningen 4 20 24 55 56 111

Barn- och utbildnings förvaltningen 466 687 1153 180 546 726

Omsorgsförvaltningen 1478 4091 5569 1119 3958 5077

Medborgarförvaltningen 440 134 574 285 82 367

Totalt 4 107 5 600 9 707 2 709 5 198 7 907

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

Anställda

Övertid och mertid
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Förvaltningsberättelse – Personalredovisning

 
Kostnaderna för timlön är cirka 12,9 procent högre första halvåret 
2016 jämfört med 2015 och antalet timmar är cirka 11,5 procent fler.

160101–160630 150101–150630

Timlön kkr Timlön tim Timlön kkr Timlön tim

Kommunledningsförvaltningen 102 903 172 700

Tekniska förvaltningen 622 5 532 380 4 374

Upphandlingsförvaltningen 0 0 0 13

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 208 899 43 181

Räddningstjänsten 1 123 1 362 1 089 1 673

Serviceförvaltningen 1 114 8 743 1 105 8 711

Kulturförvaltningen 186 1 463 75 691

Barn- och utbildnings förvaltningen 7 021 48 965 6 366 46 575

Omsorgsförvaltningen 14 784 116 397 14 316 114 012

Medborgarförvaltningen 3 574 29 098 1 404 14 465

Periodiseringspost, ej fördelad per förvalt. 1 033 0 1 420 0

Totalt 29 767 213 362 26 370 191 395

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

Timlön

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 14,5 
procent fler första halvåret 2016 än första halvåret 2015. Antalet 
övertidstimmar är cirka 46,2 procent fler och antalet timmar för 
fyllnadslön är cirka 5,6 procent fler. 

160101–160630 150101–150630

Övertid tim Fyllnadslön tim Totalt tim Övertid tim Fyllnadslön tim Totalt tim

Kommunledningsförvaltningen 194 70 264 120 63 183

Tekniska förvaltningen 3250 275 3525 2272 223 2495

Upphandlingsförvaltningen 7 11 18 14 31 45

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 100 28 128 8 75 83

Räddningstjänsten 700 132 832 409 274 683

Serviceförvaltningen 256 2241 2497 54 1 481 1 535

Kulturförvaltningen 5 75 80 116 196 312

Barn- och utbildnings förvaltningen 1373 4066 5439 680 3 224 3 904

Omsorgsförvaltningen 4436 22493 26 929 3437 22509 25946

Medborgarförvaltningen 1380 756 2136 895 483 1 378

Totalt 11 701 30 147 41 848 8 005 28 559 36 564

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

Övertid och mertid i timmar
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Förvaltningsberättelse – Personalredovisning

Medelsysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda är 0,5 
procentenheter högre jämfört med 30 juni 2015. 
 Av tabell 6 framgår att andel anställda (inklusive tidsbegränsat 
månadsanställda) som har en heltidsanställning är 0,3 procenten-
heter lägre än vid årsskiftet. Anställningar som uppgår till 75-99 
procent är 0,6 procentenhet högre och anställningar som har en 
sysselsättningsgrad 0-74 procent är 0,3 procentenheter lägre. 

16-06-30 15-12-31 15-06-30 14-12-31 14-06-30

Kommunledningsförvaltningen 99,7 99,3 99,2 97,8 98,0

Tekniska förvaltningen 97,7 97,9 98,0 97,6 97,4

Upphandlingsförvaltningen 95,0 92,7 92,7 91,4 92,1

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 99,4 99,4 97,5 96,8 97,0

Räddningstjänsten 97,9 97,3 98,6 98,7 98,7

Serviceförvaltningen 86,4 87,6 87,0 – –

Kulturförvaltningen 91,3 91,7 91,7 92,5 91,5

Barn- och utbildnings förvaltningen 96,4 96,4 95,7 95,0 94,9

Omsorgsförvaltningen 85,1 84,6 8,05 85,5 85,3

Medborgarförvaltningen 97,1 97,3 96,9 96,4 96,5

Totalt 92,1 91,9 91,6 91,7 91,6

Tabell 5. Medelsysselsättningsgrad i % per förvaltning. Hänsyn ej tagen till 
partiella ledigheter. Urval: tillsvidareanställda, aktuella anställningar.

16-06-30 15-12-31 15-06-30 14-12-31 14-06-30

Sysselsättningsgrad 100 % 63,4 63,7 64 63,7 63,5

Sysselsättningsgrad 75-99 % 26,1 25,5 25,1 25,2 26

Sysselsättningsgrad 0-74 % 10,5 10,8 10,9 11,1 10,5

Tabell 6. Andel anställda utifrån sysselsättningsgrad. Urval: tillsvidareanställda och 
tidsbegränsat månadsanställda, aktuella anställningar. 

Sysselsättningsgrad

80

100 
%

90

95

85

14-06-30
14-12-31

15-06-30
15-12-31

16-06-30

Räddningstjänsten 97,9 %

Kommunledningsförv. 99,7 %

Tekniska förvaltningen 97,7 %

Miljö- och stadsbyggnadsförv. 99,4 %

Medborgarförvaltningen 97,1 %

Barn- och utbildningsförv. 96,4 %

Upphandlingsförvaltningen 95 %

Kulturförvaltningen 91,3 %

Serviceförvaltningen 86,4 %

Omsorgsförvaltningen 85,1 %

Årstrender, sysselsättningsgrad
Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har första halvåret ökat med 0,2 procent-
enheter från 6,4 procent till 6,6 procent jämfört med motsvarande 
period 2015. Sjukfrånvaron bland män har minskat med 0,3 
procentenheter till 4,1 procent men ökat bland kvinnorna med 0,3 
procentenheter till 7,2 procent. Andelen sjukfrånvaro som är 60 
dagar eller längre uppgår till 54,7 procent vilket är en ökning med 
2,9 procentenheter jämfört med föregående period 2015.

Kön och åldersintervall 
Redovisning i procentenheter (%)

Sjuk-
frånvarotid 
160101–
160630

Andel ≥60 
dagar 

160101–
160630

Sjukfrånvarotid 
förändring mellan 
150101–150630 

och 160101–
160630

 Andel ≥60 dagar 
förändring mellan 
150101–150630 

och 160101–
160630

Kvinnor 00-29 6,8 31,9 1,7 15,0

Män 00-29 4,0 0 -0,6 -31,1

Totalt 00-29 6,1 26,4 1,1 6,0

Kvinnor 30-49 7,0 57,6 0,1 2,4

Män 30-49 3,6 46,9 -0,3 14,1

Totalt 30-49 6,3 56,3 0 3,9

Kvinnor 50-99 7,7 61,1 0,2 4,6

Män 50-99 4,5 49,8 -0,1 -7,0

Totalt 50-99 7,0 59,5 0,2 2,9

Totalt kvinnor 7,2 56,6 0,3 3,6

Totalt män 4,1 42,1 -0,3 -2,2

Totalt 00-99 6,6 54,7 0,2 2,9

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 är oförändrad inom åldersintervallet 30-49 år men 
har ökat inom övriga intervall. Störst är ökningen inom intervallet 
29 år och yngre där den ökat med 1,1 procentenhet. Den långa 
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Förvaltningsberättelse – Personalredovisning

sjukfrånvaron har ökat med 2,9 procentenheter. Den har minskat 
med 2,2 procentenheter bland männen medan den ökat med 3,6 
procentenheter bland kvinnorna. Långtidssjukfrånvaron har ökat 
inom samtliga åldersintervall och störst är ökningen inom inter-
vallet 29 år och yngre med 6,0 procentenheter.
 Värnamo kommun arbetar aktivt med främjande, förebyggande 
och rehabiliterande åtgärder. Våren 2016 genomfördes hälsout-
bildningen för femte gången tillsammans med företagshälsovår-
den. Syftet är att stimulera medarbetare till en livsstil som stärker 
hälsan samt minskar såväl korttidssjukfrånvaro som risken för 
längre sjukfrånvaro. Utvärderingen visar bl.a. att antalet sjukfrån-
varotillfällen har minskat för deltagarna. Uppföljning av de fyra 
tidigare genomförda utbildningarna visar att antalet sjukfrånva-
rotillfällen minskat avsevärt jämfört med antalet tillfällen innan 
påbörjat utbildningstillfälle. 
 Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och mest utsatta är 
kvinnor med kontaktyrken (t.ex. socialsekreterare, förskollära-
re och undersköterskor). Under våren har en lunchföreläsning 
genomförts om självhjälpsgrupper. Föreläsningen var en del i 
arbetet med att minska den psykiska ohälsan och målgruppen 
var samtliga kommunanställda. Personalutskottet har 2015 gett 
personalavdelningen i uppdrag att utreda ökade kostnader för 
sjukfrånvaron.  Personalavdelningen har därefter tillsammans med 
företagshälsovården och berörda förvaltningsledningar påbörjat 
arbetet med att utarbeta förslag till riktade insatser. I syfte att 
förbättra och kvalitetssäkra kommunens rehabiliteringsarbete har 
införandet av hälsoSAM, en funktion i kommunens PA- löne-
system påbörjats. HälsoSAM 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. Avonova Apladalen Företagshälsa AB är sedan 
1 januari 2016 leverantör av företagshälsovårdstjänster till Vär-
namo kommun. Under våren har personalavdelningen genomfört 
åtta informationstillfällen till chefer och skyddsombud om den 
nya föreskriften 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. 
Personalavdelningen kommer under hösten att fokusera mer på 
den hälsofrämjande delen i hälsoarbetet. Det är viktigt att även 
lyfta fram friskfaktorer som får medarbetarna att må bra och inte 
bara fokusera på vad som gör medarbetarna sjuka.  

Sjukfrånvarotid 
Förvaltning (%)

Sjuk-
frånvarotid 
160101–
160630

Andel 
dagar 

160101–
160630

Sjukfrånvarotid 
förändring mellan 
150101–150630 

och 160101–
160630

 Andel ≥60 dagar 
förändring mellan 
150101–150630 

och 160101–
160630

Kommunledningsförv. 3,6 35,3 1,2 4,1

Tekniska förvaltningen 4,6 49,6 0,5 15,2

Upphandlingsförv. 13,1 83,2 4,6 -1,8

Miljö- och stadsbyggnads 
förvaltningen

1,7 0 -0,4 -27,8

Räddningstjänsten 0,2 0 -2,5 -62,6

Serviceförvaltningen 6,9 42,5 1 0,3

Kulturförvaltningen 7,4 42,8 0 -31,6

Barn- och utbildnings 
förvaltningen 

5,4 55,8 0,6 9,4

Omsorgsförvaltningen 8,3 57,3 -0,1 -0,4

Medborgarförvaltningen 8,6 52,5 -1 1,7

Totalt 00-99 6,6 54,7 0,2 2,9

Tabell 8. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning. Urval: tillsvidarean-
ställda och tidsbegränsat månadsanställda. För medborgarförvaltningen ingår 66 
medarbetare på BEA-avtalet. 

Den totala sjukfrånvarotiden har minskat inom miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, medborgarför-
valtningen och omsorgsförvaltningen men har ökat inom övriga 
förvaltningar förutom inom kulturförvaltningen där ingen skillnad 
finns jämfört med föregående period 2015. Den största ökningen 
finns inom upphandlingsförvaltningen, kommunledningsförvalt-
ningen och serviceförvaltningen. 
 Långtidssjukfrånvaron har minskat inom räddningstjänsten, 
kulturförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, upp-
handlingsförvaltningen och omsorgsförvaltningen men ökat inom 
övriga förvaltningar. Vid förändringar i de förvaltningar med 
relativt få antal medarbetare påverkas sjukfrånvaron märkbart när 
någon enstaka medarbetare blir sjuk eller återkommer i arbete 
efter sjukfrånvaro.
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Belopp i kkr Not
Justerad Budget 

2016
Prognos             

2016
Budget-
avvikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06 Bokslut 2015

Verksamhetens intäkter 1 266 467 201 513 429 661

Verksamhetens kostnader 2 -1 103 095 -1 019 994 -2 007 579

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 652 074 -1 657 920 -5 846 -836 628 -818 481 -1 577 918

Avskrivningar 3 -89 999 -88 794 1 205 -43 097 -46 150 -82 869

Verksamhetens nettokostnader -1 742 073 -1 746 714 -4 641 -879 725 -864 631 -1 660 787

Skatteintäkter 4 1 499 670 1 491 768 -7 902 745 235 699 300 1 398 787

Generella statsbidrag och utjämning 5 292 029 294 689 2 660 151 726 142 021 286 735

Finansiella intäkter 6 5 600 6 988 1 388 4 090 3 426 5 948

Finansiella kostnader 7 -6 994 -3 027 3 967 -1 270 -1 128 -2 390

Årets resultat 48 232 43 704 -4 528 20 056 -21 012 28 292

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen 43 704 20 056 -21 014 28 292

Reducering av realisationsvinster -10 728 -10 728 -1 511 -5 000

Årets balanskravsresultat 32 976 9 328 -22 525 23 292

Räkenskaper

Resultaträkning

Räkenskaper

Värnamo kommuns har fairtradecertifierats. Hållbarhetsstrateg Martina Palm tog emot diplomet av generaldirektör Magdalena Streiffert som är beviset för detta.



17

Belopp i kkr Not
Justerad budget       

2016
Utfall tom 

2016-06
Utfall tom 

2015-06 Bokslut 2015

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 985 000 1 585 943 1 494 204 1 526 258

Maskiner och inventarier 9 ingår ovan 115 368 90 011 114 545

Finansiella anläggningstillgångar 10 82 000 76 127 68 899 73 715

Summa anläggningstillgångar 2 067 000 1 777 438 1 653 114 1 714 519

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 11 12 435 12 994 12 714

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

     Förråd, lager och exploateringsfastigheter 12 ingår nedan 4 602 3 625 4 798

     Kortfristiga fordringar 13 ingår nedan 140 047 133 394 149 874

     Kassa och bank 14 256 000 334 930 258 476 190 189

Summa omsättningstillgångar 256 000 479 578 395 496 344 861

SUMMA TILLGÅNGAR 2 323 000 2 269 451 2 061 603 2 072 094

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 15 1 339 000 1 333 490 1 257 013 1 310 832

Därav årets resultat 48 232 20 056 -21 012 28 292

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 ingår nedan 35 149 27 556 28 000

Andra avsättningar 17 135 000 109 716 120 738 113 332

Summa avsättningar 135 000 144 865 148 294 141 333

Skulder

Långfristiga skulder 18 399 000 292 830 239 801 240 862

Kortfristiga skulder 19 450 000 498 267 416 494 379 067

Summa skulder 849 000 791 097 656 296 619 929

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 323 000 2 269 451 2 061 603 2 072 094

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter 20

Ansvarsförbindelser a 631 042 660 270 646 704

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar

Övriga ansvarsförbindelser b 2 409 926 2 109 423 2 109 928

Medlemskap i Kommuninvest c

Räkenskaper

Balansräkning
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Belopp i kkr Not

Justerad 
budget               
2016

Utfall          
2016-01 till 

2016-06

Utfall          
2015-01 till 

2015-06 Bokslut 2015

Den löpande verksamheten

Årets resultat 48 232 20 056 -21 014 28 292

Justering för ej likviditetspåverkande poster 21 89 999 29 591 47 916 79 417

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 138 231 49 647 26 902 107 709

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 9 827 -10 879 -27 359

Ökning/minskning förråd exkl. exploateringsfastigheter 0 -146 1 239 1 666

Investeringar i exploateringsfastigheter -8 479 -126 0 -2 233

Försäljning av exploateringsfastigheter 24 500 6 880 775 5 550

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 119 200 76 367 38 940

Kassaflöde från den löpande verksamhet 154 252 185 282 94 404 124 273

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -284 559 -117 853 -99 711 -193 350

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10 000 25 154 0 399
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 -531

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 405

Kassaflöde från investeringsverksamheten -274 559 -92 699 -99 711 -193 077

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 67 000 100 000 100 000 100 000

Amortering av långfristiga skulder. 0 -50 000 0 0

Ökning anslutningsavgifter vatten & avlopp 5 000 1 968 5 015 0

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 22 0 190 190 415

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 72 000 52 158 105 205 100 415

Årets kassaflöde -48 307 144 741 99 898 31 611

Likvida medel vid årets början 116 000 190 189 158 578 158 578

Likvida medel vid periodens slut 67 693 334 930 258 476 190 189

Räkenskaper

Kassaflödesanalys
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Räkenskaper

Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter 16-06-30 15-06-30

Försäljning, taxor och avgifter 89 326 81 735

Hyror och arrenden 20 794 21 986

Bidrag 105 145 47 741

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 33 594 32 070

Förändring skuld flyktingmottagning 0 932

Övrigt 17 608 2 650

Jämförelsestörande post avseende återbetalning av 
premie till AFA

0 14 400

Summa verksamhetens intäkter 266 467 201 513

Not 2. Verksamhetens kostnader 16-06-30 15-06-30

Löner och pensioner inkl sociala kostnader -777 117 -718 622

Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier -40 872 -36 614

Lämnade bidrag -35 302 -34 568

Köp av huvudverksamhet -76 729 -69 177

Diverse köpta tjänster -60 767 -51 937

Hyra/lesing av lokaler, mark och anläggningstillgångar -48 919 -44 164

Bränsle, energi och vatten -23 416 -21 190

Kostnder för transportmedel, transporter och resor -30 034 -28 221

Övriga kostnader -12 306 -12 560

Förändring fastighetsunderhållsreserv 5 787 835

Förändring deponireserv -3 420 -2 688

Förändring VA-investeringsfond 0 -1 088

Förändring fritidsanläggningar underhållsfond 0 1

Summa verksamhetens kostnader -1 103 095 -1 019 994

Not 4. Skatteintäkter 16-06-30 15-06-30

Preliminär allmän kommunalskatt 752 506 701 353

Slutavräkningsdifferens allmän kommunalskatt före-
gående år

1 332 666

Preliminär slutavräkning allmän kommunalskatt inne-
varande år (6 månader)

-7 519 -1 324

Mellankommunal kostnadsutjämning inom Jönköpings 
län

-1 085 -1 395

Summa skatteintäkter 745 235 699 300

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning 16-06-30 15-06-30

Inkomstutjämningsbidrag 114 578 110 696

Strukturbidrag 0 1 732

Införandebidrag 0 0

Regleringsavgift/-bidrag -573 -645

Kostnadsutjämningsbidrag, LSS 8 364 8 038

Kommunal fastighetsavgift 29 029 28 511

Generella bidrag från staten 8 765 0

Kostnadsutjämningsavgift -8 436 -6 311

Summa generella statsbidrag och utjämning 151 726 142 021

Not 8. Mark, byggnader och anläggningar 16-06-30 15-06-30

Redovisat värde vid årets början 1 526 258 1 423 220

Årets investeringar 31 242 0

Årets pågående investeringar 66 523 99 711

Årets avyttringar/utrangeringar -13 844 0

Årets avskrivningar -24 076 -28 727

Årets nedskrivningar -119 0

Omklassificeringar -42 0

Redovisat värde vid delårets slut 1 585 943 1 494 204

Avskrivningstider 0-50 år 0-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Not 9. Maskiner och inventarier 16-06-30 15-06-30

Redovisat värde vid årets början 114 545 107 434

Årets investeringar 20 088 0

Årets avyttringar/utrangeringar -405 0

Årets avskrivningar -18 901 -17 423

Årets nedskrivningar 0 0

Omklassificeringar 41 0

Redovisat värde vid årets slut 115 368 90 011

Avskrivningstider 3-50 år 3-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

Not 6. Finansiella intäkter 16-06-30 15-06-30

Ränteintäkter 85 172

Övriga utdelningar 1 528 1 511

Erhållna borgensavgifter 2 268 1 605

Övriga finansiella intäkter 209 138

Summa finansiella intäkter 4 090 3 426

Not 7. Finansiella kostnader 16-06-30 15-06-30

Ränta pensionsavsättning -94 -69

Övriga räntekostnader och finansiella kostnader -1 176 -1 060

Summa finansiella kostnader -1 270 -1 128

Not 3. Avskrivningar 16-06-30 15-06-30

Avskrivning fastigheter och anläggningar enligt plan -24 076 -28 727

Avskrivning maskiner och inventarier enligt plan -18 901 -17 423

Nedskrivning, anläggningstillgångar -119 0

Summa avskrivningar -43 097 -46 150
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Not 10. Finansiella anläggningstillgångar 16-06-30 15-06-30

Aktier och andelar 10 004 2 356

Aktier i koncernföretag - Värnamo Stadshus AB 4 000 4 000

Utlämnade lån 56 701 56 701

Långfristig fordran 330 746

Bostadsrätter 5 092 5 097

Summa finansiella anläggningstillgångar 76 127 68 899

Not 17. Andra avsättningar 16-06-30 15-06-30

Underhållsreserv 6 265 16 023

Återställning deponi 24 847 18 790

Va-investeringsfond 78 604 85 926

Summa andra avsättningar 109 716 120 738

Not 12. Förråd, lager och 
exploateringsfastigheter 16-06-30 15-06-30

Förråd vaktmästeriet 66 71

Förråd skogsprodukter 305 432

Förråd, Nydalavägen 1 660 1 680

Mellanlagring, massor 20 151

Tomtmark för försäljning 2 551 1 292

Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter 4 602 3 625

Not 13. Kortfristiga fordringar 16-06-30 15-06-30

Kundfordringar 18 043 16 285

Fordringar på staten 49 034 22 560

Skattefordran 133 666

Fordran mervärdeskatt (Ludvikamoms) 11 300 11 179

Fordran mervärdeskatt 0 603

Kortfristig del av långfristig fordran 415 415

Fordran bolag koncernkonto 0 13 082

Fordran AFA försäkringspremier 0 14 400

Övriga kortfristiga fordringar 61 121 54 204

Summa kortfristiga fordringar 140 047 133 394

Not 14. Kassa och bank 16-06-30 15-06-30

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

Not 16 och 20. Avsättningar för pensioner och likn. förpliktelser
Utgående skuld och ansvarsförbindelse per 2016-06-30 baserar sig på en särskild 
beräkning av pensionsadministratören. 

Not 15. Eget kapital 16-06-30 15-06-30

Årets resultat 20 056 -21 012

Resultatutjämningsreserv 0 0

Uppskrivning av värde på insatskapital hos 
Kommuninvest ekonomisk förening 2 602 0

Övrigt eget kapital 1 310 832 1 278 024

Summa eget kapital 1 333 490 1 257 013

Not 11. Bidrag till infrastruktur 16-06-30 15-06-30

Bidrag till Trafikverket för åtgärder väg 27 13 951 13 951

Ackumulerad upplösning -1 515 -957

12 435 12 994

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

Not 18. Långfristiga skulder 16-06-30 15-06-30

Lån i banker och kreditinstitut 250 000 200 000

VA-anläggningsavgifter 42 830 39 801

Summa långfristiga skulder 292 830 239 801

Av beloppet ovan kommer 481 kkr ytterligare att återföras som intäkt under 2016 
samt därutöver 2% av de anläggningsavgifter som erhålls under resten av året.

Räkenskaper

Not 19. Kortfristiga skulder 16-06-30 15-06-30

Skuld bolag, koncernkonto 174 192 111 476

Leverantörsskulder 59 831 69 624

Preliminär inkomstskatt för anställda 24 642 22 534

Skulder till staten 1 664 1 564

Upplupna löner 16 737 15 098

Upplupna semesterlöner 87 251 80 136

Upplupna sociala avgifter 53 077 56 727

Upplupen särskild löneskatt 11 372 10 637

Upplupna pensioner individuell del, exkl. särskild 
löneskatt

23 865 22 736

Förutbetalda skatteintäkter 4 888 1 093

Skuld flyktingmottagning 5 605 3 872

Övriga kortfristiga skulder 36 143 20 997

Summa kortfristiga skulder 499 267 416 494

Not 20. Ansvarsförbindelser 16-06-30 15-06-30

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 631 042 660 270

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

År 2016: Vissa utvalda pensionstagare 9 048 0

Summa genomförda inlösen av pensionsrätter 
intjänade före 1998 150 284 141 236



21

Räkenskaper

Not 21. Justering för ej likviditets-
påverkande poster 16-06-30 15-06-30

Justering för av-och nedskrivningar 43 097 46 150

Pensionsavsättning 7 149 -1 132

Underhållsreserv -5 787 -834

Återställning deponi 3 420 2 688

Va-investeringsfond -1 250 1 088

Fritidsanläggningar 0 -45

Reavinst(-) vid försäljning av anläggningstillgångar -10 728 -34

Reaförlust(+) vid försäljning av anläggningstillgångar 18 0

Reavinst (-)/reaförlust (+) vid försäljning av exploaterings-
fastigheter

-6 607 0

Upplösning av infrastrukturbidrag 279 0

Övrigt 0 35

Summa justering för ej likvidpåverkande poster 29 591 47 916

Not 22. Ökning/minskning av 
långfristiga fordringar 16-06-30 15-06-30

Långfristig fordran 190 190

Summa ökning/minskning av långfristiga fordringar 190 190

16-06-30 15-06-30

b) Övriga ansvarsförbindelser

Borgen

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

216 000 216 000

Borgen gentemot Värnamo Kommunala Industrifast-
igheter AB, varav utnyttjat 440 000 kkr (325 000 kkr) 596 000 596 000

Borgen gentemot Finnvedsbostäder AB, varav utnyttjat 
766 745 kkr (519 883 kkr)

1 200 000 900 000

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

Kommunalt borgensansvar egnahem, per 2015-12-31 311 363

Övriga borgensförbindelser, per 2015-12-31 1 599 1 064

Privata medel, per 2015-12-31 20 -

Summa borgen 2 408 930 2 108 428

Donationer att förvalta 996 996

Summa övriga ansvarsförbindelser 2 409 926 2 109 423

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 kommu-
ner som per 2016-06-30 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 respek-
tive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlem-
skommunernas 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 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala 
förpliktelser till 351 mdkr och totala tillgångar till 346 mdkr. Kommunens andel av de totala förpliktel-
serna uppgick till 1 896 Mkr och andelen av de totala tillgångarna till 1 870 Mkr.

Den 15 juni fick Värnamo kommun sina första 
Silviasystrar, Åsa Holm och Resmije Ala.
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Nämnd/styrelse Belopp i kkr Budget 2016
Prognos 

2016
Budget-avvi-

kelse
Utfall tom 

2016-06
Utfall tom 

2015-06 Bokslut 2015

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige

- Kommunledningsförvaltning 67 282 66 527 755 31 240 28 477 59 231

- Campus Värnamo 15 016 15 616 -600 8 241 7 049 14 531

- Tekniskt utskott 71 778 76 978 -5 200 42 842 45 004 82 837

Upphandlingsnämnd 8 764 8 704 60 4 489 4 703 8 252

Miljö-och stadsbyggnadsnämnd

- Miljö-och stadsbyggnadsförvaltning 24 881 24 679 202 10 993 10 749 21 496

- Räddningstjänst 33 550 35 113 -1 563 18 435 17 134 33 386

Servicenämnd 19 303 19 853 -550 10 558 14 952 20 446

Kulturnämnd 24 665 24 665 0 14 654 14 450 24 259

Barn- och utbildningsnämnd 786 218 798 569 -12 351 420 801 404 000 775 686

Omsorgsnämnd 552 877 550 877 2 000 271 465 266 632 531 578

Medborgarnämnd 143 195 143 005 190 63 391 76 813 137 296

Överförmyndare 1 859 1 859 0 943 1 042 1 726

Kommunens revisorer 1 506 1 506 0 762 730 1 542

Summa nämnder och styrelser 1 750 894 1 767 951 -17 057 898 815 891 734 1 712 268

Nämnd/styrelse Belopp i kkr Budget 2016
Prognos 

2016
Budget-avvi-

kelse
Utfall tom 

2016-06
Utfall tom 

2015-06 Bokslut 2016

Summa nämnder och styrelser                  (Omvänt tecken) -1 750 894 -1 767 951 -17 057 -898 815 -891 734 -1 712 268

Finansiering (kommunstyrelse) 1 799 126 1 811 655 12 529 918 871 870 722 1 740 560

Årets resultat 48 232 43 704 -4 528 20 056 -21 012 28 292

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

Driftredovisning
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Nämnd/styrelse Belopp i kkr Budget 2016
Prognos 

2016
Budget-avvi-

kelse
Utfall tom 

2016-06
Utfall tom 

2015-06 Bokslut 2015

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige   

- Kommunledningsförvaltning 6 212 5 820 392 1 460 467 1 646

- Campus Värnamo 1 217 717 500 391 926 962

- Tekniskt utskott 249 816 177 187 72 629 94 969 93 653 167 492

Upphandlingsnämnd 332 279 53 133 147 396

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

- Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning 14 373 14 353 20 520 -6 797 -9 367

- Räddningstjänst 8 712 7 712 1 000 4 333 328 2 719

Servicenämnd 11 292 11 292 0 4 869 3 500 9 261

Kulturnämnd 3 957 972 2 985 337 255 410

Barn- och utbildningsnämnd 15 493 15 493 0 3 608 3 542 12 192

Omsorgsnämnd 20 119 13 119 7 000 2 186 2 954 8 803

Medborgarnämnd 1 347 1 347 0 922 735 1 069

Finansiering (kommunstyrelse) 90 783 20 100 70 683 4 250 - -

Summa nettoinvesteringar 423 653 268 391 155 262 117 979 99 710 195 583

Av årets nettoinvesteringar utgör viss del exploatering av mark för försäljning. Dessa redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen.   
Utfall tom 2016-06 under finansiering (4 250 kkr) avser rättning från föregående år.    

Periodens största investeringar Nämnd
Utfall tom 

160630

Ombyggnad Bors Högstadium Tekniskt utskott 17 016

Klöverängen, ny förskola Tekniskt utskott 11 461

Överföringsledning Bredaryd-Stomsjö Tekniskt utskott 9 977

Åminne VA-sanering Tekniskt utskott 6 407

Läktare Finnvedsvallen Tekniskt utskott 4 845

Bredaryds skola om- och tillbyggnad kök Tekniskt utskott 4 603

Ekenhaga nytt bostadsområde Tekniskt utskott 4 017

VA-sanering Alvestav Rydaholm Tekniskt utskott 3 359

Fördelning investeringar för perioden 1601-1606 
Utgifter 

2015

Investeringar i skattefinansierad verksamhet 89 151

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet 28 828

Summa nettoinvesteringar 117 979

Investeringsredovisning
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Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) vilket bl a innebär att:

•  Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de eko-
 nomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och 
 intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

•  Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas 
 inflyta.

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

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

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

Förändrade redovisningsprinciper

Fr o m 2014 har tomtförsäljningar gällande nya exploateringsom-
råden redovisats korrekt enligt RKR:s idéskrift kallad Redovis-
ning av kommunal markexploatering. För tidigare års exploate-
ringsområden kommer övergång ske under 2:a halvåret 2016.
 Avskrivning (aktivering) av klara investeringar i anläggningar 
påbörjas fr o m 2016 vid tre tillfällen (1 mars, 1 juli och 1 okto-
ber) mot tidigare år en gång per år (1 augusti). Se nedan under 
”avskrivningsmetod”.
 Investeringsbidrag ska enligt rekommendation 18:1 redovisas 
som skuld. Värnamo kommun har t o m 2015 redovisat detta som 
reducering av materiell anläggningstillgång men kommer från 
2016 att ändra enligt rekommendationen.
 Enligt uttalande från RKR ska, vid balanskravsavstämningen, 
reducering ske för realisationsvinster vid avyttring av anlägg-
ningstillgångar. Vinster vid avyttring av omsättningstillgångar, t 
ex tomtförsäljning vid exploatering, ska inte avräknas. Värnamo 
kommun har t o m 2015 gjort avräkning av realisationsvinster 
vid försäljning av omsättningstillgångar men fr o m 2016 följer 
kommunen uttalandet från RKR. 

Jämförelsestörande poster

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

Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter föregående 

Redovisningsprinciper

och innevarande år baseras på SKL:s  augustiprognos. 

Övriga intäkter
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod, som är 50 år. 

Kostnader

Lönekostnader
Löner för timanställda och kostnadsersättningar utbetalas mån-
aden efter intjänandemånaden. Utbetalningar som sker i juli och 
som avser juni belastar respektive nämnd den period kostnaden 
uppstår. En periodisering till rätt period sker dock centralt under 
ansvar finansiering

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den 
beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på 
anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, gatukroppar och 
pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Komponent-
avskrivningar tillämpas.

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 4, 5, 
7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 40, 50 och 80 år.
 En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive 
tillgång görs.
 Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns om-
ständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t ex verksamhets-
förändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Normalt 
omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod. 

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, d v s lika stora nomi-
nella belopp varje år. Avskrivningar påbörjas enligt följande:
 Helt genomförda investeringar i inventarier och anläggningar 
jan-maj påbörjas från 1 mars, genomförda jun-aug påbörjas från 
1 juli och genomförda sep-dec påbörjas från 1 oktober.
 Vid nybyggnationer med ett investeringsbelopp som översti-
ger 20 Mkr påbörjas avskrivningar vid tidpunkten för ianspråk-
tagandet. 
  

Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 
1 Mkr och pågår under minst 6 månader belastas med räntekost-
nader. Räntesatsen utgörs av kommunens genomsnittliga ränta på 
långfristiga lån. 
 Anläggningstillgångarna redovisas som nettotillgång utan upp-
delning på ackumulerade anskaffningar och avskrivningar.

Avsättningar

Avsättningar för sluttäckning av deponi görs med driftöverskott 
för renhållningsverksamheten. 
 Därutöver finns också avsättningar för fastighetsunderhåll som 
tidigare gjorts i den mån detta inte har genomförts enligt plan. De 
år underhållsåtgärder utförs utöver plan ianspråktas medel ur av-
sättningen. From 2011 görs inga nya avsättningar till underhålls-
reserven. Enligt beslut av kommunstyrelsen kommer resterande 
medel användas under 2016. 
 Under 2011-2015 genomfördes byggnationen av ett nytt 
avloppsreningsverk. I nuläget pågår byggnation av därtill hörande 
överföringsledningar. Under de senaste åren har överskotten från 
VA-verksamheten avsatts för denna investering. Sammanlagt 
fanns 82,4 Mkr i fonden. Reningsverket blev klart och togs i bruk 
i augusti 2015. Upplösningen av fonden sker under 33 år med 
start 2015. Det årliga beloppet som upplöses och återförs som in-
täkt i VA-verksamheten uppgår till 2,5 Mkr. Ytterligare avsättning 
till fonden kan inte ske efter 2015.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS07. Från och med 2015 beräknas pension 
för förtroendevalda enligt ett nytt avtal benämnt OPF-KL.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redo-
visas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till 
utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsför-
bindelse.
 Pensionsförpliktelser intjänade från år 1998 redovisas som av-
sättning enligt gällande rekommendation. Pensionsrätt avseende 
inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp har tecknats försäkring för 
och premier inbetalas löpande.

Ränteberäkning vatten och avlopp

Verksamheten för vatten och avlopp (avgiftskollektiv) betalar en 
ränta till finansiering (skattekollektivet) för det kapital som är 
bundet i anläggningar. Reducering sker för inkomna anlägg-
ningsavgifter och fondering. Räntesatsen som används är SKL:s 
rekommenderade internränta. Preliminär ränta debiteras löpande 
och avstämning/justering sker vid årets slut.

Ränteberäkning renhållning

Verksamheten för renhållning (avgiftskollektivet) erhåller ränta 
på avsättning för framtida täckning av deponier. Räntesatsen som 
används är årets genomsnittliga statslåneränta (SLR). Debitering 
sker vid årets slut.

Leasingavtal

Kommunen har 37 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 
13.2 från RKR. Dessa redovisas istället som operationell leasing.
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Mål beslutade av nämnden Nulägesnivå Målnivå Uppföljningsintervall

Kontakter med kommunledningskontorets personal ska kännetecknas av hög tillgäng-
lighet, 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 KLF som den samordnande förvaltningen. 
(Nytt mål beslutat av KS fr.o.m 1306).

Nöjdhet (%) 71 %
Ej beslu-

tad
En gång per år

  Målet är uppfyllt.   Målet är inte uppfyllt.   Mätning påbörjad/ej genomförd

Kommentar ej uppfyllda mål
Någon ny mätning har inte gjorts av de befintliga målen i avvaktan på att nya mål som ska gälla från 2017. Dessa är antagna av kommunfullmäktige i juni 2016. .

Redovisning per nämnd: Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

Avstämning förvaltningsmål

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

Kommunkansliet

Under 2016 sker övergång till ett nytt dokument- och ärende-
hanteringssystem. Detta möjliggör för kommunen att gå över i 
digital ärendehantering, där hela kedjan sköts digitalt. Systemet är 
kommunövergripande där kommunledningsförvaltningen (KLF) 
är ansvarig för systemet. Även kopplingar till andra verksam-
hetssystem och e-tjänster kommer att ske, för att verksamheterna 
ska kunna få ut maximal nytta. Målet med systemet är att få en 
effektiv dokumenthantering, en digital sammanhållen ärendehan-
tering och att skapa transparens mot medborgaren. Införandet sker 
i början av september och utbildningar kom-mer att genomföras i 
anslutning till detta.
 Kommunerna i Jönköpings län, exklusive Jönköpings kommun, 
har beslutat införa ett gemensamt e-arkiv. E-rådet driver arbetet 
tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från alla 
kommunerna. Planen är att ett gemensamt e-arkiv ska komma i 
drift under 2017.
 Under försommaren har, på uppdrag från kommunstyrelsen, 
gjorts en utredning av ekonomstödet till de mindre förvaltning-
arna. Förslaget presenteras för kommunstyrelsen under början av 
hösten och innebär förslag till vissa förändringar.
 Ett förslag till förändring av medborgarförslag har tagits fram 
som innebär att den nuvarande formen ersätts av e-förslag som 
först måste stödjas av ett antal personer innan förslaget blir aktu-
ellt att behandla. 
 Kommunstyrelsen behandlar ärendet under början av hösten.

I början av sommaren publicerades en helt ny extern webb (hem-
sida) med fokus på tillgänglighet.
 Under våren har ett nytt, socialt intranät med nya funktioner 
och ny layout publicerats.
 Kommunikatörerna har tillsammans med personalavdelningen 
påbörjat arbetet med att ta fram en form av arbetsgivarvarumärke 
och övriga förvaltningar har involverats.

Gummifabriksavdelningen

Gummifabriksavdelningen (GFA) fortsätter att jobba fram och 
sätta rutiner för Gummifabrikens (GF) interna och externa arbete. 
Tillsammans med övriga verksamheterna i GF skapas en gemen-
sam helhet. Arbetet med att konkretisera konceptet och tydliggöra 
det så det blir tillämpningsbart i verksamheterna och aktiviteter 
ska vara klart före 2016 års slut.
 Antalet gäster har varit många och det har varit stort tryck på 
mötesverksamheten där huvuddelen har varit kommuninterna 
kunder. Exempel på stora evenemang/aktiviteter är JobbGPS i 
mars och LAN i maj. 
 Standardisering av hyresavtal har gjorts och under våren har det 
varit fullt med hyresgäster i de kon-tor som finns uthyrningsbara på 
våning 3. De första internationella hyresgästen i GF har flyttat in.
 Vuxenutbildningen har flyttat ut från våning 1 och 2 till lokaler 
utanför GF.

Detta har hänt under 2016
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Redovisning per nämnd: Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

Förslag till en utveckling av budgetprocessen att användas i bud-
getarbetet inför budgetåret 2017 har lämnats till kommunstyrelsen, 
förslaget antogs i november 2015. Begreppet ”Budget” ändras till 

”Mål och Budget” för att tydliggöra att dessa hör samman. Den nya 
processen har använts inför budgetåret 2017, en utvärdering ska 
göras i december 2016. Beslut har även tagits om att fr.o.m 2016 
ändra antalet uppföljningstillfällen från åtta till fem.  
 Planer finns att genomföra en upphandling av ekonomisystem 
tillsammans med Gislaveds kommun. En gemensam förstudie 
avseende arbetssätt och förutsättningar har genomförts under 
våren 2016, redovisning ska ske under mitten av 2016 samt att 
beslut tas om hur processen ska gå vidare. Målsättningen är att 
införande ska göras under våren 2018. 
 Under 2012 genomfördes en översyn av koddelen konto och 
under 2013 infördes kontoplanen Kommunbas 13. Behov finns nu 
att se över de övriga koddelarna i kodsträngen. Start av projektet 

”Upphandling av ekonomisystem” gör att det är än mer angeläget 
att kodplanen ses över och färdigställs innan införandet av ett 
upphandlat ekonomisystem sker. Översynen av kodplanen har 
påbörjats under 2016. 
 I ekonomisystemet finns en modul, bokföringsportalen. Den 
införs under 2016. 
 Under våren 2016 har beslut tagits att uppgradera Hypergene 
till kommunpaketet (beslutsstöd för ekonomi, personal, verksam-
het, målstyrning m m). Införandet påbörjas under hösten 2016. 
 Från och med 2014 ska kommunerna använda sig av kompo-
nentavskrivningar. Övergången till komponentavskrivning har i 
Värnamo kommun skett under hösten 2015. Från och med 2016 
ska de nya rutinerna tillämpas fullt ut.

Personalavdelningen

Frågan om rätten till heltid för kommunanställda har utretts och 
presenterats i heltidsutredningens slutrapport. Ställningstagande 
till ett införande planeras att ske i början av 2017.
 Uppdraget från Personalutskottet om ”Övertid, mertid och sjuk-
frånvaro” har slutförts och samverkats under våren. Utredningen 
har resulterat i ett antal slutsatser och förvaltningarna gör en 
uppföljning årsskiftet 2016/2017. 
 Personalavdelningen samordnade kommunens deltagande i 
JobbGPS-mässan i mars.
 VärnaOm har höjt subventionen för motionskort från och med 
1 januari 2016. 
 Hälsoutbildningen, ett åtgärdsprogram mot upprepad sjukfrån-
varo, genomfördes för femte gången med gott resultat.
 Under våren har en lunchföreläsning genomförts om själv-
hjälpsgrupper. Föreläsningen var en del i arbetet med att minska 
den psykiska ohälsan.

Friskvårdskonsulenten har under våren 2016 arbetat med flera 
arbetslag från olika förvaltningar i ämnet grupputveckling/team-
building.
 I syfte att förbättra och kvalitetssäkra rehabiliteringsarbetet 
har ett pilotprojekt genomförts gällande hälsoSAM, en funktion 
i PA-lönesystemet, 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 tillbaka 
i arbete.
 Avonova Apladalen Företagshälsa AB är sedan 1 januari 2016 
leverantör av företagshälsovårdstjänster till Värnamo kommun.
 Stöd i Heroma har implementerats för att söka och hitta rätt 
vikarie i bemanningsfunktionen.
 En ny personalchef har rekryterats, Åsa Johansson, som börjar 
2016-10-01.

Utvecklingsavdelningen

Arbetet med att implementera den nya modellen för mål och 
budgetprocess har fortsatt. Nämnder har stöttats i processen att 
formulera verksamhetsmål. Medarbetare har utbildats i system för 
befolkningsstatistik och prognoser för att kunna serva nämnder 
och förvaltningar med efterfrågade uppgifter. I detta ingår också 
att sprida kommunens vision, mål och värdegrund. Informations-
material har tagits fram och delats ut till alla anställda tillsam-
mans med kommunikatörerna. 
 Kommunens medborgare ska vara delaktiga i kommunens 
utveckling. En medborgarundersökning genomfördes i maj, och 
dialogen med kommuninvånare på exempelvis sociala medier 
ökar stadigt. 
 Ett miljöbokslut har tagits fram och har delgetts samtliga nämn-
der. 
 En utredning för att belysa hur ungdomsverksamheten fungerar, 
och skulle kunna fungera i kommunen har genomförts. 
 Från årsskiftet är IT-strategi ett av avdelningens arbetsområden. 
 Arbetet med Sverigeförhandlingen gick in i en ny fas 1 februari 
när det meddelades att Värnamo är en utpekad stationsort för 
höghastighetståg. Trafikverket har efter detta besked dragit igång 
åtgärdsvalsstudier där berörda kommuner deltar. 
 Med stöd av Naturvårdsverket har sex nya laddplatser för 
elfordon installerats. 
 En ny rutin för landsbygdsdialoger har införts. Detta innebär att 
det årligen kommer att fokuseras på 4-5 av kommunens mindre 
orter. Dialog med ortsinvånare sker med både tjänstepersoner och 
politiker.

Juridik och Överförmyndarkansliet GGVV

Värnamo kommun kommer fr o m 2018 att endast ha en valkrets. 
Detta kan komma att medföra förändringar i mandatfördelning 
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vid val till kommunfullmäktige. Valnämnden har påbörjat arbetet 
med översyn av valdistrikten i syfte att söka fördela dem mer 
storleksmässigt lika i syfte att underlätta den administrativa 
hanteringen. Arbetet är GIS-baserat och sker i samarbete med 
mätningskontoret.
 Den utökade bemanningen på överförmyndarkansliet har 
för såväl ordinarie basverksamhet som vår mycket omfattande 
hantering av ensamkommande barn varit framgångsrik och vi 
är numera väl i fas och har säkerställt en effektiv och rättssäker 
hantering av våra ärenden. 

Periodens utfall

Driftverksamhet

Kommunledningsförvaltningens budget med tillägg för år 2016 
uppgår till 67,3 Mkr. Utfallet för första halvåret är 31,2 Mkr, d v s 
46 % av helårsbudgeten.

Investeringar

Investeringsbudgeten med tilläggsbudget för kommunledningsför-
valtningen är totalt 6,2 Mkr, utfallet för första halvåret är 1,5 Mkr

Prognos för helår 2016

Driftverksamhet

Kommunledningskontoret bedömer att det blir ett totalt överskott 
med ca 0,8 Mkr vid årets slut.

• Lägre kostnader i samband med vakanser, föräldraledigheter, 
sjukskrivningar m m överskott med ca 945 kkr

• Inget noterat intresse för intraprenadutbildning överskott 100 kkr
• Kollektivtrafikkostnader lägre då viss sommartrafik utgår, över-
skott 100 kkr

• Näringslivsarbete – lägre intäkter företagsfabriken och något 
högre kostnader, underskott -130 kkr

• Ökade kostnader för platsannonsering, rekrytering, fritidsstudie-
stöd m m, underskott ca -260 kkr

Investeringar

Kommunledningskontoret bedömer att det blir ett överskott med 
ca 0,4 Mkr vid årets slut. Under andra halvåret beräknas följande 
större projekt införas och genomföras:

• Digitala välkomstskyltar E4:an
• Gemensamt utdatasystem (Hypergene), byte av programversion 
till ”kommunpaket”

• Nytt dokument- och ärendehanteringssystem
 

Framtida utveckling

Kommunkansliet

Ett nytt förslag till kommunallag har presenterats för regeringen. 
Betänkandet har benämningen ”En kommunallag för framtiden” 
(SOU:2015:24). Flera olika förslag till förändringar presenteras 
i betänkandet. Det är troligt att den nya lagen kommer att gälla 
från 2018 och medför då en del förändringar för kommunen. 
Därutöver behöver utbildningsinsatser göras och vissa dokument 
ses över.
 Etableringen av en station för höghastighetståg kan innebära 
mycket för kommunens utveckling på många plan, både direkt 
och indirekt. Ett strategiskt arbete pågår och kommer att intensi-
fieras kring hur kommunen drar så stor nytta som möjligt av detta 
stora nationella projekt. Arbetet med projektet sker i huvudsak på 
kommunkansliet och på utvecklingsavdelningen.
 En viss del av kommunens verksamhet bedrivs genom stiftelser. 
En utredning av dessa stiftelsers uppdrag och situation har påbör-
jats och presenteras för kommunstyrelsen under hösten.
 År 2018 planeras till ett språkår, ett år då arbete ska ske med att 
skriva mer begripligt i alla sammanhang, från beslut till protokoll, 
webb och rapporter. Detta är ett projekt som ska vara kommunö-
vergripande och då genomföras tillsammans med sekreterargrup-
pen.
 Ett samhällsintroduktionsprojekt på webben kommer att 
genomföras tillsammans med medborgarförvaltningen och kultur-
förvaltningen.
 Upphandling av digitala informationsskyltar utmed E4:an har 
pågått en längre tid. Överklagningar har skett vilket försenat pro-
jektet. Målet är att dessa ska finnas på plats under 2016.
På uppdrag av kommunstyrelsen har en utredning inför ett kom-
munövergripande kontaktcenter gjorts. Ansvaret för kontaktcen-
tret ska ligga på kommunledningsförvaltningen och det ska vara 
placerat i stadshuset. Införande ska ske under 2017.
 Dialogen med medborgarna är viktig. Kommunledningsförvalt-
ningen planerar att en medborgardialog ska genomföras varje vår 
och höst med start under 2017.
 Kommunkansliet och utvecklingsavdelningen kommer arbeta 
med att finna formerna för och etablera medborgardialoger och 
medborgarförslag. Det är svårt att förutsätta vad som kommer 
att behöva förändras på lång sikt vad gäller kanaler för att nå 
invånare och andra målgrupper eftersom förändringar sker snabbt 
för såväl traditionella medier som webb och sociala medier. Om-
världsbevakning och klok trendspaning kommer att vara mycket 
viktig för att kunna göra kontinuerliga anpassningar. 

Redovisning per nämnd: Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen
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Gummifabriksavdelningen (GFA)

Under hösten kommer GFA att inrikta sig mot driftsättande av 
hela Gummifabriken sommaren 2017. Fokus kommer att läggas 
på invigningen och programmet i GF för hela 2017 och 2018. Till 
detta ska skapas nya rutiner och flöden för att få huset att fungera 
i full drift under hela dygnet.

Ekonomiavdelningen

Upphandling av nytt ekonomisystem beräknas ske under 2017 
med införande under 2018. Under upphandlings- och införande-
perioden kommer någon form av projektanställning att behövas. 
 Den ekonomiska informationen till allmänheten är i nuläget 
sparsam och delvis svårtillgänglig. För att skapa en öppenhet och 
större förståelse för kommunens ekonomi kommer under 2016-
2017 en översyn att ske. Huvudinriktningen är att informationen 
ska finnas på kommunens hemsida men också i andra medier. På 
kommunens intranät finns ekonomisidor som syftar till att på ett 
enkelt sätt leda den ekonomiska hanteringen i kommunen. 
 Regeringen har tillsatt en utredning om kommunal redovisning 
och denna är nu avslutad. Syftet med utredningen har varit att 
åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kom-
muner och landsting. En ny lagstiftning föreslås träda i kraft den 
1 januari 2018. Datum för remissbehandling är ännu inte bestämt. 
Utformningen av den nya lagen kommer att påverka ekonomi-
avdelningens arbete framöver. Det är också troligt att en översyn 
därefter kommer att ske av de rekommendationer som ges ut av 
Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Personalavdelningen

Förutsättning för elektronisk arkivering av personalhandlingar 
kommer att utredas.
VärnaOm planerar att genomföra ett motionslopp för kommunan-
ställda den 15 september.
 Under våren/sommaren 2016 träffar styrgruppen för företags-
hälsovården förvaltningsledningarna för att arbeta fram insatser 
mot den ökade sjukfrånvaron.
 Utbildning för chefer i individuell lönesättning och lönesam-
tal kommer att genomföras senhösten 2016. Dessutom planeras 
utbildning i Värnamo kommuns samverkansavtal för chefer och 
fackliga förtroendevalda under hösten 2016.
 Införandet av appen MinTid (frånvaro/ledigheter för medarbe-
taren i mobilen) i pilotprojekt är genomfört och nu ska införande i 
hela kommunen påbörjas.

Redovisning per nämnd: Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

Utvecklingsavdelningen

Mer kraft kommer att läggas på uppföljning av fattade beslut. Det 
kan konstateras inte minst vid sammanställning av miljöbokslut 
att mer information om kommunstyrelsens och kommunfullmäkti-
ges beslut ska förmedlas till berörda och att mer stöttning behöver 
till i genomförandeprocessen. 
 Under hösten genomförs en utbildning i att sätta verksamhets-
mål, vilket ligger i fas med hur långt kommunen har kommit i sin 
målstyrningsmodell.
 En rapport över befolkningsstatistik och prognos kommer att 
tas fram. Även en omvärldsanalys kommer att göras. Detta blir ett 
bra underlag till nämnderna och kommunstyrelsen i budgetarbetet. 
 Satsningen som kommunen tillsammans med JLT görs på 
nya stadsbusstrafik kommer att under det närmsta året gå in i en 
intensivare genomförandefas. I detta är flera förvaltningar och 
bolag inblandade och även en informationsinsats behövs under 
närmsta året. 
 Satsningen på landsbygdsdialoger har en fyraårscykel för att nå 
alla mindre orter i kommunen. 

Juridik och Överförmyndarkansliet GGVV

Arbetet med valdistrikten kommer att knytas till kommunens 
nyckelkodsområden för att underlätta framtida hantering av 
valarbetet. Många av våra röstberättigade kommer att beröras vad 
avser byte av såväl valdistrikt som röstningslokaler. Omfattande 
informationsinsatser erfordras.
 Överförmyndarverksamheten inriktas på utvecklande av 
verksamhetssystemen och arbetet kring kvalitetssäkring av de 
administrativa processerna.
 Tillgång till sekretesskyddad informationsöverföring och uttag 
ur databaser är en prioriterad åtgärd för såväl överförmyndarverk-
samhet som kommunen i övrigt.
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Redovisning per nämnd: Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -11 328 -11 121 -207 -5 662 -3 164 -6 263

Kostnader 78 610 77 648 962 36 902 31 641 65 494

Nettokostnad 67 282 66 527 755 31 240 28 477 59 231

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Kommunfullmäk-
tige

1 368 1 368 0 691 883 1 458

Kommunstyrelsen 6 145 6 185 -40 3 019 3 317 7 277

Kommunlednings-
förvaltning

30 813 29 885 928 15 174 13 817 26 592

Kollektivtrafik 437 337 100 35 37 238

Partistöd 1 140 1 140 0 1 140 570 1 140

Tillväxt och mark-
nadsföring

9 554 9 557 -3 4 097 3 427 7 779

Sysselsättning 1 675 1 675 0 0 0 1 703

Leaderprojekt 450 450 0 220 0 440

Övrigt Kommun-
ledningsförvaltning

2 014 2 039 -25 980 1 043 1 832

Personaladm åtgär-
der, förvaltnövergr

3 543 3 543 0 1 164 1 050 2 786

Näringslivssam-
verkan

3 356 3 481 -125 1 670 2 377 3 688

Överförmyndar-
verksamhet

1 601 1 701 -100 963 659 1 247

Gator och vägar 900 900 0 494 0 0

Turistverksamhet 1 523 1 523 0 761 747 1 493

Utredningar 2 743 2 743 0 832 520 1 503

Krisberedskap 20 0 20 0 0 0

Serviceförvaltning 0 0 0 0 30 55

Nettokostnad 67 282 66 527 755 31 240 28 477 59 231

Investeringar

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter 6 212 5 820 392 1 460 467 1 646

Nettoinvesteringar 6 212 5 820 392 1 460 467 1 646

Största investeringar
Budget 
2016

Prognos 
2016 Avvikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Gemensamt utdata-
system, beslutsstöd 1 064 1 064 0 75 34 268

Digitala välkomst-
skyltar 1 318 1 318 0 18 36 36

Dokument- och 
ärendehant.system 1 400 1 400 0 470 0 0

Publicerningsverktyg 
Webb 300 300 0 262 0 0

Gummifabriken, bild tagen den 23 augusti 2016
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Redovisning per nämnd: Kommunstyrelsen – Campus Värnamo

Detta har hänt under 2016

Kommunstyrelsen – Campus Värnamo

Utbildning 
Nya utbildningsprogram för året: Fastighetstekniker, Integrations-
pedagog, Socialpedagog, Sjuksköterska.
 Utvecklingsarbete för studenter inriktat på entreprenöriellt 
förhållningssätt.
 Utvecklingsarbete för personal med fokus på kvalitet i en väx 
ande organisation.
 Nyrekryteringar av personal för genomförande av nya utbild-
ningar.
 Mycket arbete med upphandling av lärarkonsulttjänster och 
rekrytering av studenter.
 Neddragning av kvalitetshöjande aktiviteter pga besparing.
 YH-myndighetens kvalitetsgranskning av Fastighetsingenjör 
med mycket bra resultat – ”best practice”.
 Genomförande av sju utbildningsprogram, fyra fristående kur-
ser samt 77 tillfällen då lokalerna använts av distansstudenter

Kompetensakademi

Genomförda aktiviteter inom Ledarkraft – Ledarforum, Ledarnät-
verk, Mentorsprogram, Ledarutvecklingsprogram 2.
 Internutbildningar för drygt 350 deltagare.
 Två uppdragsutbildningar genomförda och några under plane-
ring.
 Klart med start av sjuksköterskeutbildning och butikschefspro-
grammet hösten 2017.
 Deltagit i Sveriges riksdag för att tala om Värnamos offensiva 
satsning för att öka barn och ungdomars teknikintresse.
 Deltagande i BGR:s arbete med en eventuell nystart av 
TED-konceptet.

Näringslivssamverkan

Strategiskt arbete med omvärldsbevakning och omvärldsanalys.
 Fyra yrkeshögskoleansökningar beviljade.
 Arbete med tre yrkeshögskoleansökningar varav två återansök-
ningar.
 Besparing inom näringslivssamverkan med en halvtidstjänst.
 Projektansökan för utveckling av näringslivssamverkan och 
uppdragsutbildning.
 Deltagande i styrgrupp och arbetsgrupp för BGRs projekt 
Livslångt lärande.
 Branschdag och uppdragsutbildning för bygg-och fastighets-
branschen.

Teknikcenter

Nyrekrytering och introduktion av Teknikcenteransvarig.
 Genomförande av 36 skolaktiviteter, 12 KomTek-kurser samt 
en fortbildningsaktivitet för pedagoger. Totalt 745 deltagare.
 Projektansökan för vidareutveckling av Teknikcenter.

Verksamhetsutveckling

Fokus på ledningsgruppsarbete, stresshantering, ny APT-struktur 
utifrån medarbetarundersökning samt värdegrundsarbete.

Periodens utfall

Campus Värnamos budget för 2016 uppgår till 15 Mkr. Utfallet 
för första halvåret blev 8,2 Mkr (54%).

Prognos för helår 2016

Drift

Underskottet för driftbudgeten förväntas bli 600 kkr. Två yrkes-
högskoleutbildningar, Fastighetsingenjör och Webbutvecklare.
NET har färre studenter än budgeterat. Kostnaderna för lärar-
konsulter inom Webbutvecklare.NET har stigit i jämförelse med 
budget. 

Investeringar

Inköpet av arbetsstationer till utbildningen 3D-teknik, skjuts fram 
till 2017 och medför en tilläggsbudgetering på 500 kkr.

Framtida utveckling
Faktorer som i hög grad påverkar Campus Värnamos 
vidareutveckling:
• Det politiska uppdraget och budgetramen för verksamheten
• Strategiskt arbete för ett växande arbetslag
• Kvalitetsarbetet i ett växande uppdrag
• Konceptet Gummifabriken 
• Utfallet av projektansökan näringsliv/teknikcenter
• BGRs uppdrag och utveckling
• Värnamos attraktivitet
• Politiska beslut kring antalet högskole- och yrkeshögskole-
 platser
• Arbetsgivarnas inställning till kompetensutveckling och 
 kompetensförsörjning
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Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -6 805 -6 450 -355 -2 751 -2 977 -6 079

Kostnader 21 821 22 066 -245 10 992 10 026 20 610

Nettokostnad 15 016 15 616 -600 8 241 7 049 14 531

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Campus Värnamo 3 636 3 766 -130 2 370 2 224 4 232

Högskoleutbildning 6 580 7 127 -547 3 584 3 315 6 894

Näringslivssamverkan 878 878 0 472 452 948

Kompetensakademin 2 519 2 442 77 1 263 561 1 439

Teknikcenter 1 403 1 403 0 552 497 1 018

Nettokostnad 15 016 15 616 -600 8 241 7 049 14 531

Investeringar

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter 1 217 717 500 391 926 962

Nettoinvesteringar 1 217 717 500 391 926 962

Största investeringar
Budget 
2016

Prognos 
2016 Avvikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Workstations, 
3D-teknik 363 363 0 363

Datorer, 
Webbutveckling .NET 160 160 0 0

Redovisning per nämnd – Campus Värnamo
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Redovisning per nämnd – Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

Avstämning förvaltningsmål

Mål beslutade av nämnden Nulägesnivå Målnivå Uppföljningsintervall

Tekniska förvaltningen ska upprätthålla god tillgänglighet och en säker trafik- och 
gatumiljö.

20 %, 2013
(24,3 % 2011)

25 % SKL – kundenkät *

Tekniska förvaltningen tillhandahåller en tillförlitlig VA-försörjning. 87 p 80 p SKL – kundenkät *

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

– +1 %
Kundenkät en gång årligen
Undersökningen genomfördes 
2012

Tekniska förvaltningen upprätthåller en påvisbar hög standard avseende förvaltning-
ens serviceåtaganden och därigenom ökar kommunens attraktivitet.

– +1 %
Mätning 2015 
Medborgarundersökning för 
Värnamo kommun

Tekniska förvaltningen ska hålla en hög kalkylsäkerhet vid anvisning av investerings-
medel och ges optimala möjligheter att nå nämnda mål.

Extern analys – Mätningen påbörjad

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

73 p, 2015
76 p, 2013
74 p, 2011

3 % 
ökning

Medarbetarenkät
Vartannat år

Upprätthålla en framsynt och kostnadseffektiv service avseende avfallshantering och 
återvinning.

82 % 83 %

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, Statistik sam-
manställt våren 2015. Resultat 
oförändrat.

  Målet är uppfyllt.   Målet är inte uppfyllt.   Mätning påbörjad/ej genomförd

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 mål- och nulägesnivå. Allmänheten upplever att vi inte har tillräckligt med återvinningsstationer i tätorten.

*Resultat för 2015 kommer under 2016.

Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

Fastighetsförvaltning

En helt ny förskola på Rörstorp ”Klöverängen” stod klar inför 
halvårsskiftet 2016. Det är den första byggnaden som certifie-
rats på silvernivå enligt beslutat ”Miljöprogram för byggnader”. 
Forsheda skola har fått ett nytt yttertak som har finansierats med 
medel ur underhållsfonden. Ombyggnad vid Mossleskolan och 
Bors skola går in i slutfasen och beräknas vara klara i början av 
2017. Det ökade behovet av nya lokaler för skolor och förskolor 
har varit en stor utmaning och arbetet med att hitta lösningar 
fortsätter. Norrhamra i Bor såldes under våren till det kommu-
nala bolaget Finnvedsbostäder AB som en del av kommunens 
strategi att ”ordinarie” bostäder ska ägas och förvaltas av dem. 
Omsorgsförvaltningen har lämnat Östhamra i Rydaholm och 
flyttat verksamheten till Finnvedsbostäders nybyggda Lindgården, 
vilket påverkar våra hyresintäkter. Fastighetsförvaltningen söker 
nya användningsområden för Östhamra, så även för Östboskolan 
där projekteringen av en 4-6 skola i ”Hus B” är påbörjat samt 
söker en lämplig hyresgäst/förvaltning till blivande kontorslokaler 
i ”Hus C och D”.
 Underhållsarbeten görs enligt plan men från och med i år enligt 
nya rutiner. Finansiering av planerat underhåll och reinvesteringar 
sker nu med investeringsmedel. I 2016 års budget har 
10 Mkr flyttats från den internhyresfinansierade driftbudgeten till 

investeringsbudgeten, läs vidare om detta i avsnitt prognos för 
helår 2016.

Produktionsavdelningen

Pålslunds reningsverk
Reningsverket har tagits i drift och har godkända utsläppsvärden. 
Det återstår endast slutbesiktning av maskinutrustning. 

Ledningar Pålslund–Bredaryd
Arbetet med ledningar mellan nya reningsverket och Kärda-Fors-
heda-Bredaryd pågår. Första sträckan innebar mycket berg samt 
urgrävningar av arkeologi. Parallellt byggs tryckstegringsstation i 
Kärda. Kostnaden för sträckan med pumpstationer och tryckste-
gring är ca 90 Mkr.  

Värnamo gamla reningsverket
Det gamla reningsverket har tagits ur drift och rivningslov är 
inskickat för beslut och beräknas ske 2016-2017.

Asfaltsomläggning i förhållande till total yta
Nuvarande standard ska bibehållas och de högtrafikerade gatorna 
beläggs med ett intervall på 5-10 år, samt övriga ytor i genomsnitt 

Detta har hänt under 2016
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var 35:e år. För att nå målen med rätt beläggningsintervall har 
ytterligare medel i investeringsbudgeten beviljats.         
 
Reservvatten
En vattendom har beviljats för utbyggnaden av reservvatten för 
Värnamo från sjön Hindsen. 
 En utredning har utförts under året som innebär en kraftig 
ombyggnad av Ljusseveka vattenverk för att ytvatten ska kunna 
behandlas i det nuvarande vattenverket. Alternativa lösningar 
utreds under 2016 innan ytterligare beslut fattas.
 Möjlighet till nya vattenbrunnar i befintlig vattentäkt har under-
sökts vidare och hittats. 

Värnamotvätten
En ny fas är inledd i arbetet med sanering av tomten Värnamo- 
tvätten. Den nya fasen innebär att ett medel i marken injekteras 
för att påskynda den biologiska nedbrytningen av föroreningarna. 
Resterande urgrävning av massor sker 2018.

Samverkansutredning avfall
Samverkansutredning pågår men med ändrade förutsättningar 
eftersom Jönköping, Habo och Mullsjö väljer annan väg för sam-
verkan. Inriktningsbeslut är taget för samverkan mellan GGVV- 
kommunerna med flerfackskärl som systemalternativ.

VA-ledningar
Sanering av Åminne börjar att närma sig sitt slut.
 Hela samhället blir sanerat med nya VA-ledningar och asfalt. 
Etapp 1 har utförts av Alvestavägen i Rydaholm och påbörjande 
av etapp 2 sker i augusti. Kostnaden är kalkylerad till 12 Mkr.

Bostadsområden
Under året har bostadsområdet Ekenhaga byggts. 

Periodens utfall

Fastighet

Det planerade underhållet är nu flyttat till investeringsbudgeten 
på grund av ändrad redovisning. Dessa utförs enligt plan och 
fastställd budget. 
 Fritid har ett underskott på -500 kkr efter första halvåret. 
Simhallens underskott -1,1 Mkr. Vi har ett stort underskott på 
simhallen till följd av för liten budget sedan tidigare år. Drift- och 
underhållsåtgärder på ca 0,5 Mkr är ännu inte utförda under 2016 
vid idrottsanläggningarna, vilket balanserar simhallens underskott 
vid halvårsbokslutet.

Periodens utfall för helår 2016

Fastighetsavdelningen

Drift
Förlorade hyresintäkter på Östhamra beräknas till 
-1,2 Mkr, i det beloppet ingår dock ”interna kapitaltjänstkostna-
der”. I årets driftbudget är avsatt 1,8 Mkr för planerat underhåll 
som enligt regelverket inte betraktas som reinvestering. Vi ser 
dock att volymen av små jobb( < 0,5 prisbasbelopp) och invändig 
målning, som inte betraktas som investering) är relativt hög och 
vi kan få svårt att hålla budget. Fördelningen mellan drift och 
investering bör ses över och förfinas inför 2017.
 Gata-Park, ser ut att ha en budget i balans. Det pågår ett arbete 
för att planera underhållet i vägföreningarna. 
 Skogen, planeras för försäljning av ett antal skiften. Måldiskus-
sion om framtida skogsbruksplan under 2016.
 VA, kommer att generera ett underskott på ca -3 Mkr på grund 
av rivning av gamla reningsverket. I övrigt verkar VA vara i ba-
lans efter att de stora investeringarna som nu belastar budgeten.

Fritid
Prognosen för fritid är -1 Mkr vid årsskiftet vilket är betydligt 
bättre än tidigare år. Simhallens underskott kommer att öka till ca 
-1,5 Mkr och överskottet på inomhusanläggningarna kommer att 
hamna på ca 650 kkr. Prognosen är ett underskott med ca -150 kkr 
på ishallarna. 

Investeringar
Uppstartade projekt löper i stor sett enligt plan. Förvaltningen 
omarbetar och försöker hitta lösningar kring ombyggnaden av 
förskolan Villa Villekulla på grund av att den preliminära pro-
duktionskostnadskalkylen inte stämde mot budget. I övrigt så är 
det tre projekt som inte kommer att starta upp fullt ut i år. Det är 
en ny ”Förskola Norr”, ny idrottshall vid Trälleborg/Gröndal och 
ombyggnad av Hus B på Östboskolan till 4-6 skola. I investe-
ringsbudgeten 2016 är sammanlagt 30 Mkr avsatta för dessa tre 
projekt. 
 Ny återvinningsstation på Stomsjö kommer ej påbörjas efter-
som tillstånd inte är beslutat. 

Framtida utveckling

Tekniska förvaltningen ska verka för att i samråd med övriga för-
valtningar möjliggöra ett kvalitativt och tillräckligt fastighetsbe-
stånd. I dagsläget har skolorna stora behov av framtidslösningar.
 Omfattande underhållsarbete av kommunens ledningar och 
vägar behöver ske med hög ambitionsnivå.

Redovisning per nämnd – Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet
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Det nya reningsverket Pålslund behöver kvalitetssäkras gällande 
driftprocesser.  Det omfattande ledningsarbetet som pågår behöver 
fullföljas i en tydlig plan.
 Reservvattentäkten behöver säkerställas. 
Avfallshanteringen i samverkan inom GGVV utreds färdigt och 
vilken hantering av avfall Värnamo kommun ska ha.
 Kommunens fritidsverksamhet behöver utredas och beslutats 
avseende omfattning och ambition under 2016. 

Investeringar

Belopp i kkr Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse
Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06 Bokslut 2015

Tot. budget 
tom 2016-06

Tot. utfall tom 
2016-06

Inkomster 0 -1 021 -6 830 -8 782
Utgifter 249 816 177 187 72 629 95 991 100 484 176 274
Nettoinvesteringar 249 816 177 187 72 629 94 969 93 653 167 492 0 0

Största investeringar:
Ombyggnad Bors högstadie 14 946 18 000 -3 054 17 073 3 917 12 765 29 100 31 226
Klöverängen, ny förskola 13 087 13 087 0 11 461 2 084 9 645 23 000 21 374
Överförledningar Bredaryd-Stomsjö 33 901 33 901 0 9 977 7 709 14 702 52 500 28 577
Åminne VA-sanering 6 155 6 500 -345 6 407 3 742 8 955 25 737 25 988
Läktare Finnvedssvallen 5 184 5 184 0 4 854 75 194 5 400 5 070
Bredaryds skola, om- och tillbyggnad kök 4 440 4 603 -163 4 603 264 4 019 9 500 9 663
Ekenhaga, nytt bostadsområde 4 233 4 233 0 4 017 4 191 4 500 4 284
Alvestavägen Rydaholm VA-sanering 6 980 6 980 0 3 559 180 2 888 10 000 6 579
Mossleskolan, ny VVS och matsal -3 792 3 404 -7 196 3 434 3 773 7 805 12 000 19 226
Reningsverk Stomsjö-Pålslund -6 155 3 068 -9 223 3 068 28 960 38 407 220 851 230 074

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -384 413 -383 213 -1 200 -142 038 -146 476 -298 155

Kostnader 456 191 460 191 -4 000 184 880 191 480 380 992

Nettokostnad 71 778 76 978 -5 200 42 842 45 004 82 837

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Tekniskt utskott 0 0 0 -52 -116 -305

Administration 
teknisk förvaltn.

1 800 1 800 0 506 1 086 1 794

Fastighetsförvaltn. 0 1 200 -1 200 2 633 -646 -302

Övrig fastighets-
verksamhet

3 874 3 874 0 1 123 2 590 4 998

Fastighetsprojekt 0 0 0 471 3 864 1 856

Parker 8 039 8 039 0 3 445 4 010 8 167

Skog och kalkning -2 992 -2 992 0 -648 163 -1 829

Gator och vägar 30 048 30 048 0 15 768 16 989 34 225

Vatten och avlopp 500 3 500 -3 000 3 902 250 497

Avfall 0 0 0 0 0 0

Turistverksamhet 250 250 0 110 96 168

Fritidsverksamhet 0 0 0 -18 -19 -50

Fritidsanläggningar 30 259 31 259 -1 000 15 625 16 735 33 594

Miljöåtgärder 0 0 0 -23 2 24

Nettokostnad 71 778 76 978 -5 200 42 842 45 004 82 837
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Redovisning per nämnd – Upphandlingsnämnden

Avstämning förvaltningsmål

Mål beslutade av nämnden Nulägesnivå Målnivå Uppföljningsintervall

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 % 2016-12-31

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

79 % 85 % 2016-12-31

Varje upphandling skall ske utifrån affärsmässiga grunder och principer

Utöka andelen elektroniska beställningar 69 % 75 % 2016-12-31

  Målet är uppfyllt.   Målet är inte uppfyllt.   Mätning påbörjad/ej genomförd

Upphandlingsnämnden

Samverkansutredning

Upphandlingsuppdrag gentemot förvaltningar och bolag. Ut-
redningen är redovisad och kommunstyrelsen har beslutat att ge 
nämnderna i uppdrag att arbeta enligt utredningens intentioner.

Inköpsanalys och avtalsuppföljning

Under våren 2016 har arbetet med att färdigställa uppsättningen 
med automatiska överföringar av data fortsatt. En nätverksträff 
med övriga kommunkunder till BuboBubo har genomförts.  
Arbetet med kommunens förvaltningar har fortsatt med bl.a. 
genomgång av medborgarförvaltningens inköp. I samband med 
genomgången fastställdes en åtgärdsplan för hur arbetet tillsam-
mans med förvaltningen ska fortsätta. 

Intern kontroll  
Upphandlingsförvaltningen har redovisat genomförd internkon-
troll enligt fastställd plan för 2015. 
Resultatet av den genomförda internkontrollen används som en 
del i förvaltningens verksamhetsutveckling genom revision av 
fastställda rutiner. 

Upphandling 

Strategiska möten med kommunens förvaltningar och bolag har 
påbörjats.
 Grundutbildning i LOU av kommunens delegater har genom-
förts vid ett tillfälle under våren. 

Logistik/Fordonshantering  
Investeringsbudgeten avseende samtliga fordon med en totalvikt 
understigande 3,5 ton överfördes from 2016 till upphandlings-
nämnden.

 En övergripande fordonsplan har upprättats under året i nära 
dialog med berörda nämnder.
 Installation av elektroniska körjournaler har skett under våren 
2016.

Fakturahantering 

• Nya rutiner för attesthantering
• Förstudie upphandling ekonomisystem
• Utbildningar via kompetensakademin på Campus Värnamo. 

Periodens utfall

Periodens utfall (juni 2016)

Upphandlingsnämnden ligger 107 kkr över budget.  

Prognos för helår 2016

Drift:
Upphandlingsnämnden har en prognos för 2016 på 8704 kkr 
(Budget 8 764 kkr). 

Investering:
Upphandlingsnämnden har en prognos för 2016 på 279 kkr för 
helåret (Budget 332 kkr). Anledningen är att vi inte kommer nytt-
ja hela beloppet som finns för ny modul till inköpsanalyssystemet 
under 2016.

Detta har hänt under 2016
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Framtida utveckling
Inköpsanalys och avtalsuppföljning 

Arbetet med genomgång av respektive förvaltnings inköp kom-
mer att fortsätta under hösten 2016. En åtgärdsplan skall upprättas 
i samråd med förvaltningen. 
 Projektplan för upphandlingsförvaltningens inköpsanalysar-
bete kommer att färdigställas under augusti och september 2016. 
I planen ska mätbara mål och strategier för det fortsatta arbetet 
preciseras, tillsammans med en detaljerad tidsplan. 

Upphandling

I den nya lagen om offentlig upphandling föreslås ökade möjlig-
heter att använda förhandlat förfarande med föregående annonse-
ring och konkurrenspräglad dialog.
 Särskilt utvecklas skyldigheterna och möjligheterna att genom 
upphandling främja samhällsmål,
 Miljöhänsyn, sociala- och arbetsrättsliga hänsyn ges ökat 
utrymme.
 LUK-direktivet genomförs genom lagen om upphandling av 
koncessioner.
 Lagarna och följdändringarna föreslås träda i kraft den 1 janu-
ari 2017.

Logistik

Ansvaret för turbilsverksamheten inom servicenämnden överförs 
till upphandlingsnämnden from 1 september 2016. 

Obligatorisk e-faktura föreslås

Ekonomistyrningsverket har fått i uppdrag av regeringen att ana-
lysera konsekvenserna av e-faktura inom offentlig sektor.

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -8 941 -11 000 2 059 -5 813 -4 628 -9 689

Kostnader 17 705 19 704 -1 999 10 302 9 331 17 941

Nettokostnad 8 764 8 704 60 4 489 4 703 8 252

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Upphandlingförvaltn. 7 302 7 352 -50 3 778 4 038 6 793

Fordonsadminstration 977 877 100 484 422 1 012

Upphandlingsnämnd 485 475 10 227 243 447

Nettokostnad 8 764 8 704 60 4 489 4 703 8 252

Investeringar

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter 332 279 53 133 147 396

Nettoinvesteringar 332 279 53 133 147 396

Största investering
Budget 
2016

Prognos 
2016 Avvikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inköpsanalyssystem 100 50 50 0 60 117
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Redovisning per nämnd – Miljö- och stadsbyggnadsnämnden – Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Avstämning förvaltningsmål

Mål beslutade av nämnden Nulägesnivå Målnivå Uppföljningsintervall

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

Handläggningstiden för 
delegerade bygglov har 
under första halvåret 
2016 varit 10 dagar. För 
ärenden till nämnd har 
under samma period 
handläggningstiden varit 
13 dagar.

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 be-
hovsbedömning för 2016, 
samt godkänd uppfölj-
ning av tillsynsplanering 
2015, Msn § 56 och 57.

Enligt separat do-
kument tillsynspla-
nering respektive 
uppföljning av 
tillsynsplanering.

Helår

  Målet är uppfyllt.   Målet är inte uppfyllt.   Mätning påbörjad/ej genomförd.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

• En rad lagändringar och andra förändringar har skett, börjat till-
lämpas och funnit sina former. Ändringarna avser bl.a. miljöfarlig 
verksamhet, planer, bygglov och taxor.
• Åtgärder angående ovårdade tomter och byggnader pågår.
• Antal bygglov har ökat.
• Arbetet med bostadsanpassning pågår kontinuerligt.
• Tillämpningsföreskrifter för alkoholärenden finns och utbild-
ningar har genomförts.

• Inventering av enskilda avlopp har fortsatt. 
• Ett antal marksaneringar pågår och är i olika faser.
• Undersökning av inomhusmiljön i förskolor har påbörjats.
• Incitament för energisnålt byggande finns.
• Arbete med tillgänglighetsdatabasen pågår.
• Ajourhållning av lägenhetsregister pågår kontinuerligt.
• Adress och namnsättning pågår kontinuerligt.
• Ett antal 3D projekt har genomförts inom utvalda aktuella 
områden.

• Utveckling av extern och internwebb pågår kontinuerligt, nu 
även genom integration med kommunens hemsida.

• I samverkan med gymnasieskolan har ett fortbildningskoncept 
kring GIS startats upp och som är riktat mot grundskollärare och 
gymnasielärare som undervisar i SO/geografi.

• Utbildning i användandet av GIS-webben för politiker har 
påbörjats. 

• Summering av utvärderingsprojekt samt driftsättning av 
S-groups parkmodul.

• En karttjänst för information under ÖP-processen är färdigställd.
• Arbete med revidering av GIS-strategin pågår.
• En utredning rörande säkra skolvägar till Trälleborgsskolan har 
genomförts.

• Köpekontrakt har antagits för försäljning av mark för verksam-
heter. Kontrakten berör 5.4 ha. varav 4.2 ha. är inom verksamhets-
området Bredasten. 

• Fortsatta kontakter med intressenter gällande verksamhetsom-
rådet Bredasten.

• Försäljning av 9 villatomter har skett under perioden.
• Försäljning har genomförts av fastigheterna Bor 1:101 och 1:39 
(Norrhamra) samt av fastigheterna Städet 18 och 19 i Värnamo. 
Båda försäljningarna mot Finnvedsbostäder AB.

• Inom exploateringsområdet Ekenhaga nedre (handelsträdgård) 
har 14 tomter släppts till tomtkön.

• Inom kv. Lagerbladet fortgår uppförandet av 14 lägenheter i 
bostadsrättsform.

• Just nu pågår uppförande av ca: 300 lägenheter i centrala 
Värnamo.
• En ny Bostadsförsörjningsplan för kommunen har tagits fram. 
Planen hanterar perioden 2016-2020. Planen antogs av fullmäkti-
ge i juni.

• Arbetet med detaljplaner har påbörjats gällande två nya bo-
stadsområden. Berörda kvarter är Draken, Ödlan och Vågen samt 
fastigheterna Nöbbele 7:18 och 7:19. Exploatering ska påbörjas 
runt årsskiftet 2016/2017.

• Markbyten, fastighetsregleringar samt markköp pågår inom den 
nya detaljplanen i södra delen av Åminne. Detta kommer på sikt 
att ge ett antal nya tomter för småhusbyggande.

• Arbetet med markåtkomst rörande överförings-ledningen mot 
Kärda-Forsheda-Bredaryd fortgår.

• På uppdrag av Ks fortgår arbetet kring en förstudie kring ett 
Arenaområde berörande fotbollsverksamhet i Värnamo.
Slutredovisning kommer att ske för Ks efter sommaren 2016.

Detta har hänt under 2016
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• Arbete med en ny kommuntäckande översiktsplan samt webb- 
upplägg pågår.

• Arbetet med VA-planer fortsätter och kommer att ingå i över-
siktsplanen.

• Framtagande av LIS-områden fortsätter och kommer att ingå i 
översiktsplanen.

• Avslutning av arbetet med fördjupningar av översiktsplanen för 
tre kranstätorter pågår.

• Förvaltningen har fått i uppdrag att påbörja arbetet med en 
stadsbyggnadsvision för Värnamo tätort.

• Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag för uttag av 
planavgift.

• Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för plank 
och murar, skymmande växtlighet, gränser och gränsrör.

• Arbete med utveckling av Laganstråket pågår. LONA-medel 
har erhållits, för att kunna utveckla ett område och göra det mer 
tillgänglighetsanpassat. 

• Ett LONA-projekt pågår, för att lyfta fram Storån som frilufts- 
och turistmål. 

• Ett projekt med natur- och kulturleder i tätorts-nära skogar 
pågår. 

• Ett projekt med kulturhistorisk analys av tätorter i Värnamo 
kommun pågår

• Hastighetsplanen är antagen och ska verkställas. 
• Arbete med parkeringsutredning och ny p-norm pågår.
• Framtagande av en ny trafikstrategi för kommunen har påbörjats.
• Samverkan kring Bolmenområdet pågår kontinuerligt.
• Hållbar stadsutveckling – Prostsjöområdet – pågår.
• Deltagande i kommunens riskhanteringsgrupp, Store mosse 
skötselråd samt förvaltningens webbgrupp pågår kontinuerligt.

• Samarbete med Finnvedens Gymnasium samt högskolor pågår 
kontinuerligt (projekt, övningsuppgifter, examensarbeten m.m.)

• Förvaltningen har 38 pågående detaljplaner, varav 28 inom 
Värnamo tätort. Tre detaljplaner har antagits.
• Ny planeringsarkitekttjänst har skapats. Planeringsgruppen 
har förstärkts med en visstidsanställd planeringsarkitekt. En 
projektassistent på visstidsanställning arbetar med tillgänglighets-
inventeringen. En arkitekt har praktik fram till 10 november.

• Förvaltningen har förtydligat tjänsten som stadsarkitekt för att 
tydliggöra förvaltningens övergripande ansvar för stadens utveck-
lings- och visionsarbete

Periodens utfall
Utfallet första halvåret 2016 är ett överskott. Det beror bl.a. på att 
intäkterna är något högre än budgeterat samt att intäkterna inte 

är jämt fördelade över året. Det är därför svårt att prognostisera 
utfallet för helår, men det finns inget som tyder på att det inte 
kommer att vara ett överskott även vid årets slut.  Vakanser i 
personalstyrkan, tillförda projektmedel samt inte ännu förbrukade 
projektmedel bidrar också till överskottet.  
 Från och med 2016 redovisas intäkter för sålda tomter som 
drift under finansiering istället för som investering under miljö- 
och stadsbyggnadsförvaltningen. Därför är prognos och utfall i 
investeringsredovisningen noll för projekten tomtlikvider och 
grovplanering. 

Prognos för helår 2016
Prognosen redovisar ett överskott för helåret. Fortsatt osäkerhet 
råder dock beträffande det ekonomiska utfallet efter alla föränd-
ringar – nya verksamheter, ekonomiska regleringar, ärendeflödet 
varav en del är starkt konjunkturberoende, den nya Plan- och 
bygglagen med långt fler arbetsuppgifter än tidigare, annat kost-
nadsläge efter rekryteringar osv. För att klara den höga arbets-
belastningen på plan och bygglovsavdelningen har vissa projekt 
lagts ut på konsult. Förvaltningen har för att minska behovet av 
konsulthjälp ökat personalstyrkan med ytterligare en planerings-
arkitekt och projektanställt en planeringsarkitekt. Detta innebär en 
ökad kostnad och kommer därmed att påverka det överskott som 
finns.
 PBL-taxan är under förnyad omprövning. Det ekonomiska 
utfallet av alla förenklingar i Plan- och bygglagen är osäkert. 
Förvaltningen är starkt beroende av externa intäkter. 
 Kostnader för bostadsanpassning går endast att påverka i min-
dre omfattning. Internbudgeten är justerad och ligger nu närmare 
normalt utfall än tidigare.
 Tidsglapp vid tillsättningar påverkar också det ekonomiska 
utfallet 

Framtida utveckling
• Lagändringar har genomförts som innebär större omfattning på 
kommunens verksamhet.

• Bestämmelserna om riksintressen ska också ses över.
• Fler ändringar av Plan- och bygglagen förutses. Utvärderingar 
av Miljöbalkens bestämmelser pågår.

• 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 leva vidare.

• Ärenden som hanterar förorenad mark kommer att öka.
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• Riktlinjerna för hantering av alkoholärenden inklusive tillämp-
ningen av den nya taxan ska följas upp 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.
• En översyn av möjligheten till en fortsatt och utökad digitalise-
ringsprocess bör göras under hösten.

• Testprojekt för att genom flygfotografering inkl. laserscanning 
ta fram underlag för framställning av primärkarta.

• Ny taxa för nya bostadsområden inom 
kv. Vågen, Draken och Ödlan samt Nöbbele väster om Vandalo-
rum samt ny översyn av verksamhetsområdet Bredasten ska tas 
fram inför 2017.

• Fortsatt översyn av kommande behov för mark- och exploate-
ringsfrågor för bostäder och verksamheter kommer att ske.

• Arbetet med avtal, konsekvenser samt dialoger med Sverige-
förhandlarna och Trafikverket gällande höghastighetsjärnväg och 
nytt stationsläge i Värnamo fortgår.

• På uppdrag av Ks kommer arenafrågan att fortgå i någon form.
• Behov av planering för framtida infrastrukturprojekt.
• Trafikplaneringen är ett fortsatt omfattande arbete. 
• Fortsatt arbete med ny stadsbusstrafik i Värnamo
• Fortsatt arbete med tillgänglighetsinventering och tillgänglig-
hetsdatabas.

• Fortsatt arbete med parkeringsutredning och ny p-norm.
• Fortsatt arbete med trafikstrategi för kommunen. 
• Fortsatt arbete med ny kommuntäckande översiktsplan, LIS- 
områden samt VA-plan.

• Avslutning av arbetet med fördjupningar av översiktsplaner för 
tre tätorter.

• Aktualisera/ta fram ny fördjupning av översiktsplanen för 
Värnamo tätort.
• Översyn av formerna för samarbetet med andra förvaltningar 
med närliggande verksamhet fortgår.

• De långsiktigt strategiska frågorna behöver diskuteras vidare.

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -8 980 -9 687 707 -6 176 -4 623 -9 739

Kostnader 33 861 34 366 -505 17 169 15 372 31 235

Nettokostnad 24 881 24 679 202 10 993 10 749 21 496

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Miljö- och stadsbygg-
nadsnämnd

735 710 25 284 308 559

Gemensamt miljö och 
stadsbyggn

4 631 5 010 -379 2 143 1 437 4 218

Kart- och mätverk-
samhet

6 297 6 040 257 3 048 2 548 5 728

Planverksamhet 4 369 4 014 355 1 387 1 436 2 941

Bygglov -717 -653 -64 -744 790 331

Mark och exploatering 2 913 3 158 -245 1 118 749 2 148

Bostadspolitiska 
åtgärder

3 207 3 339 -132 1 925 1 469 2 851

Miljöskydd 3 445 3 061 384 1 832 1 937 2 724

Övrig fastighetsverk-
samhet

0 0 0 0 0 -3

Bostadsområden 0 0 0 0 74 0

Nettokostnad 24 881 24 679 202 10 993 10 749 21 496

Investeringar

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inkomster 0 0 0 0 -7 579 -12 264

Utgifter 14 373 14 353 20 520 800 2 897

Nettoinvesteringar 14 373 14 353 20 520 -6 797 -9 367

Största investeringar
Budget 
2016

Prognos 
2016 Avvikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inventarier 70 150 -80 35 58 68

IT utrustning 262 262 0 78 19 158

Tomtlikvider* 0 0 0 0 -5 501 -10 175

Grovplanering 0 0 0 0 -2 002 -2 002

Markförvärv 5 159 5 159 0 0 90 90

Verksamhetsområden 3 931 3 931 0 0 0 2 931

Bostäder 4 548 4 548 0 285 321 1 952

*) Från och med 2016 redovisas intäkter för sålda tomter som drift under 
finansiering istället för som investering.

Redovisning per nämnd – Miljö- och stadsbyggnadsnämnden – Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
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Redovisning per nämnd – Miljö- och stadsbyggnadsnämnden – Räddningstjänsten

Avstämning förvaltningsmål

Mål beslutade av nämnden Nulägesnivå Målnivå Uppföljningsintervall

Planering och exploatering: En attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitektur, trygg-
het och tillgänglighet.

Halv- och helår

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

SKL löpande 
insikt. 
NKI: 79

NKI: 
75

Löpande 

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

Halv- och helår

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

Index: 
91 %

Index: 
80 %

Halv- och helår

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

Index: 
62

Index: 
79

Vartannat år

Medborgaren upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tyd-lighet. Medbor-
garen upplever delaktighet och att kommunens utvecklingsarbete sker i olika forum med 
möjlighet att påverka

Löpande

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

Index: 
68

Index: 
84

Vartannat år

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

Inneha och 
använda 

miljöfordon i 
verksamheten

Ja Halv- och helår

  Målet är uppfyllt.   Målet är inte uppfyllt.   Mätning påbörjad/ej genomförd

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Räddningstjänsten

Övergripande

Samverkansutredningen: I arbetet med att uppnå besparingsambi-
tionen på räddningstjänsten föreslog förvaltningen en samordning 
av administration och förvaltningsledning med annan förvaltning. 
I november 2015 beslutade KS en inriktning att räddningstjänsten 
från årsskiftet 2017 upphör som egen förvaltning och samord-
nas med en annan förvaltning i kommunen. Vid KF i juni 2016 
beslutades att räddningstjänsten och miljö- och stadsbyggnadsför-
valtningen bildar en ny förvaltning under miljö- och stadsbygg-
nadsnämnden från årsskiftet 2017. Under försommaren har ett 
inledande samordningsarbete påbörjats mellan förvaltningarna.

Personal: Räddningstjänsten har välkomnat nyrekryterad personal 
vilket medfört ett gott personalläge både vid hel- och deltids-
organisationen. Förändring i kommunens pensionsregler medför-
de tidigarelagd pensionsavgång av nyckelkompetens. Rekrytering 
av efterträdare kommer att ske under hösten.

Folkhälsoarbetet: Förvaltningen har ansvar för kommunens 
folkhälsoråd. Under året har två folkhälsoråd genomförts. Rådet 
har en bred uppslutning från kommunens förvaltningar. Rådets 
arbetsutskott bereder rådets ärenden och handläggning. Under 
hösten kommer arbetsutskottet att samverka med folkhälsoråd i 
annan kommun i länet.

Förebyggandearbetet

Trygghetsservice: En positiv utveckling för räddningstjänstens 
förebyggande verksamhet är övertagandet av omsorgsförvaltning-
ens larmsupport. Larmsupporten har integrerats med fixartjänsten 
och har skapat en effektivare trygghetsservice till medborgaren.
Projektet med att byta till digitala trygghetslarm är avslutat och 
kvalitetsförbättringar av verksamheten pågår parallellt med kom-
petens-utveckling av personal och verksamhetsansvarig.

Kommunutbildning: Under 2016 har genomförandet av syste-
matisk grundläggande utbildning inom brand- och sjukvård för 
samtliga medarbetare i kommunen påbörjats. Enligt beslut i 
kommunstyrelsen 2015-11-02 ansvarar Räddningstjänsten för 
planering och genomförande av ovan nämnda utbildningar inom 
befintlig ram. Dock har vissa problem funnits som inneburit 
inställda utbildningstillfällen. Samverkan för att lösa problemen 
har skett med personalavdelningen. Samverkan har gett resultat 
och höstens planering pågår. Denna satsning bidrar till en ökad 
trygghet och säkerhet både på arbetet och fritiden.

Myndighetsutövning

Tillsynsverksamhet: Tillsynsverksamheten når uppsatta mål för 
första halvåret enligt tillsynsplan för 2016. 

Detta har hänt under 2016



42

Bostadstillsyn: Arbetet med projektet är skjutet på framtiden 
med anledning av kompetens- och resursbrist. Inriktningen är att 
arbetet kommer igång under 2017.

Integrationsprojekt: Räddningstjänsten äskade medel för genom-
förande av utbildning för ensamkommande barn i ”rädda larma 
släck” och kommunfullmäktige har beviljat räddningstjänsten 
200 Kkr. Utbildningen kommer att genomföras under hösten. 

Operativarbetet 

Insatser: Under första halvåret 2016 har Räddningstjänsten i 
Värnamo kommun larmats ut vid totalt 323 tillfällen. 281 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 RäddSamF. 
Antalet larm till kommuner i Kronobergs län har ökat avsevärt 
beroende på att de infört Dynamisk Resurshantering, DRH, vilket 
innebär att närmsta efterfrågade resurs larmas till platsen utifrån 
en förutbestämd larmplan, oavsett kommun.

Dynamisk Resurshantering: Ett arbete har även startats upp i 
GGV regionen med målet att ha detta igång under våren 2017. 
Detta gäller såväl räddningstjänstens resurser som andra resurser 
som agerar som semiprofessionella. 

Utveckling: Räddningstjänsten har under året genomfört en 
djupare analys av möjliga förändringar av insatsorganisationen 
samt redovisat olika alternativ med effekt och konsekvens av 
dessa. Analysarbetet fortsätter under 2016 och innefattar också 
utvecklingsförslagen av deltidsorganisationen i Värnamo kom-
mun. Utredningen har fokuserat på ledningsorganisationen samt 
deltidstyrkorna.

Trygghet och beredskap

Handlingsprogram: Inledningsvis kommer ett stort fokus ligga på 
att utforma ett nytt handlingsprogram omfattande det förbyggan-
de arbetet och den operativa insatsnivån. Inriktningen är att beslut 
fattas i kommunfullmäktige under det fjärde kvartalet 2016.

Våldsbejakande extremism: Tillsammans med Gislaveds kommun 
genomförs ett arbete att utforma handlingsplan och kompetensut-
veckling inom området våldsbejakande extremism. Inriktningen 
är att handlingsplan är antagen innan årsskiftet.

Revision och uppföljning: Under våren har kommunrevisionen 
och länsstyrelsen genomfört uppföljning av kommunens kris-
lednings-organisation och arbete med krisberedskap enligt LEH . 
Båda rapporterna redovisas för kommunstyrelsen.

Periodens utfall

Ekonomiska kommentarer: Frånsett räddningstjänstens besparing 
på 1,8 miljoner kronor följer räddningstjänsten fastställda mål och 
verksamhetsplaner för de sex första månaderna. Verksamhetsom-
råden som ekonomisk bidragit med bättre resultat än beräknat är:

• Myndighetsutövning och externutbildning.
• Operativt stöd till andra kommuner.
Övrig verksamhet följer den ekonomiska ramen för förvaltningen.

Prognos för helår 2016

Prognosen för helåret pekar på ett underskott för räddningstjäns-
ten. Underskottet kan härledas till följande faktorer:

• Ett avvaktande beslut om förvaltnings-sammanslagning medför 
att bedömd besparingseffekt tidigast kan uppnås 2017-2018.

• Besparingsåtgärder beslutade och genomförda under 2015 upp-
når full effekt under verksamhetsåret 2017.
 Sammantagna prognosen för verksamhetsåret 2016 är -1,56 
miljoner kronor, dock 240 000 kronor lägre än beslutad besparing 
för 2016 på -1,8 miljoner kronor.
 Exkluderar man räddningstjänstens besparing på 1,8 miljoner, 
som är kopplat till särskild utredning avseende räddningstjänstens 
organisatoriska tillhörighet, bedöms förvaltningen göra ett ekono-
miskt överskott på 240 000 kronor 2016. Ekonomiska överskottet 
härleds till följande områden:

• Personella vakanser som till del täcks med vikarie i väntan på 
inriktning och samordning i ny förvaltning.

• Högre intäkter för förebyggande verksamheten än beräknat.
• Bistått andra kommuner med mer operativa resurser vid fler larm 
och insatser än beräknat
.
Framtida utveckling

Sammanslagning: Hur förvaltningen kommer att vara organiserad 
i framtiden är i dagsläget oklart men det är nu beslutat att rädd-
ningstjänsten som förvaltning upphör från 2017. I samband med 
detta kommer räddningstjänsten och miljö- och stadsbyggnadsför-
valtningen gå samman och bilda en ny förvaltning. Bedömningen 
är att mycket arbete kommer åtgå under hösten för att förbereda 
och genomför denna sammanslagning.

Utredning operativa organisationen: Räddningstjänsten har under 
senaste året genomfört en analys av möjliga förändringar av 
insatsorganisationen samt redovisat olika alternativ med effekt 
och konsekvens av dessa. Analysen innefattar också utvecklings-
förslagen av deltidsorganisationen i Värnamo kommun. En mer 
djuplodande analys är under upprättande och förväntas färdig i 
början på det andra halvåret. Utredningen har fokuserat på led-
ningsorganisationen (styrkeledare, insatsledare, brandingenjörer). 
En eventuell förändring planeras till början på 2017.

1) Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Redovisning per nämnd – Miljö- och stadsbyggnadsnämnden – Räddningstjänsten



43

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -5 359 -5 159 -200 -2 842 -2 559 -5 758

Kostnader 38 909 40 272 -1 363 21 277 19 693 39 144

Nettokostnad 33 550 35 113 -1 563 18 435 17 134 33 386

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Räddningstjänst 35 887 37 250 -1 363 19 308 18 828 36 996

Förebyggande -145 -145 0 -117 -103 -227

Ambulanssjukvård -276 -276 0 -184 -184 -276

Uppdragsverksamhet -3 017 -2 817 -200 -1 237 -1 214 -2 988

Trygghetsservice 1 107 1 107 0 645 0 -39

Krisberedskap -6 -6 0 20 -193 -80

Nettokostnad 33 550 35 113 -1 563 18 435 17 134 33 386

Investeringar

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter 8 712 7 712 1 000 4 333 328 2 719

Nettoinvesteringar 8 712 7 712 1 000 4 333 328 2 719

Största investeringar
Budget 
2016

Prognos 
2016 Avvikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Släckbil & kompl. 
tankbil 5 520 4 520 1 000 2 576

Andningsskydd, 
systembyte

999 999 0 922

Redovisning per nämnd – Miljö- och stadsbyggnadsnämnden – Räddningstjänsten
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Avstämning förvaltningsmål

Mål beslutade av nämnden Nulägesnivå Målnivå Uppföljningsintervall

Bemanningsenheten ska klara ett ökat antal bokningar. 85 % 90 % 2 gånger/år

Det centrala tryckeriet ska öka sin andel kopior. 1,5 mij. 1 gång/år

Kundnöjdheten inom kostverksamhetens omsorgs-restauranger ska öka. 73 % 90,5 % 1 gång/år

Kundnöjdheten inom kostverksamhetens skolrestauranger ska öka. 1 gång/år

Andelen matsvinn ska minska, utifrån ett utgångsläge som tas fram under 2016. 2 gånger/år

  Målet är uppfyllt.   Målet är inte uppfyllt.   Mätning påbörjad/ej genomförd

Servicenämnden

Serviceförvaltningen 

Ett fortsatt intensivt arbete med att få ordning på budgeten har 
pågått under hela våren. Detta har gjorts i dialog med kunderna. 
Detta gedigna arbete börjar nu ge resultat och förvaltningen kan 
se att det tidigare befarande underskottet planar ut. Förvaltning-
en har fortsatt att arbeta med effektiviseringsuppdraget inom 
kosten och ett nytt förslag kommer att läggas fram under hösten. 
Investeringarna inom kost och IT har också varit en aktuell fråga. 
Serviceförvaltningen har tillsammans med TF fått i uppdrag att 
ta fram en projektplan för ett införande av kontaktcenter i kom-
munen. Denna plan presenteras för KS i augusti. Beslut har under 
våren fattats att turbulens uppdrag ska flyttas över till Upphand-
lingsförvaltningen.

Kostverksamheten

Under första halvåret har kostverksamheten fått en ny kostchef. 
En omorganisation har gjorts från geografisk områdesindelning 
till en mer kund- och processorienterad indelning, vilket innebär 
att nuvarande köksområdeschefer ansvarar för kök både inom 
skola och omsorg. Till följd av effektiviseringsuppdraget har en 
köksområdeschefstjänst dragits in och dennes arbetsuppgifter har 
fördelats på övriga chefer. 
 Enkätmätningar har gjorts för att mäta kundnöjdheten. Äldre-
omsorgens kunder är mycket nöjda medan eleverna i skolan är 
mer nöjda längre ner i klasserna. Restaurang Luddö deltog i den 
årliga matpatrullsundersökningen och hamnade där på en tredje 
plats i länet. Under våren har en ny matsvinnsmätning gjorts som 
visar att det totala svinnet är 15 % för både skola och omsorg. 
Under våren har Lindgården i Rydaholm och Bredaryds skola 
fått nya kök. I Bor kommer högstadieskolans kök stå klart till 
skolstarten ht-2016.
 Samarbetet mellan kostverksamheten och dess kunder har 
intensifierats under våren. Framförallt vad det gäller ekonomi, 
rutiner, gränsdragningar m.m.

Delar av kostverksamhetens verksamheter har saknat det syste-
matiska brandskyddsarbetet samt arbetsmiljöarbete. Detta har 
påbörjats under våren.

IT-verksamheten/växeln

IT-verksamheten har fått en ny IT driftchef under våren. De strate-
giska frågorna har övergått till Utvecklingsavdelningen. IT-avdel-
ningen har under våren hanterat ett par virusattacker med ett stort 
antal infekterade datorer. Det var framförallt datorer installerade 
med Windows XP som drabbades. De flesta av dessa är nu utbyt-
ta. Kommunens plattform för hantering av mobila enheter som 
iPads och mobiltelefoner är inflyttade i våra egna serverrum från 
en tidigare molnlösning. Det ger bättre kontroll och lägre kostna-
der. Drygt 50 större och mindre systemuppdateringar har gjorts. 
Ca 400 datorer och iPads är nyinstallerade, ungefär lika många är 
ominstallerade. Test av ett 30-tal plattor för omsorgen pågår sedan 
maj. Utvärdering, justering och full utrullning kommer att göras 
under aug-sept. 
 Utbyggnad av trådlösa nät på äldreboenden, primärt för an-
vändning av trygghetslarm och personal. Under våren har IT-av-
delningen aktivt arbetat med att avveckla äldre serveroperativ som 
inte längre underhålls av Microsoft. Arbetet beräknas vara klart 
under hösten. Ett nytt disksystem (SAN) för att ersätta en äldre 
lösning har installerats. Arbete med en ny administrationslösning 
för att underhålla servermiljöerna separerat från produktionsmil-
jön är påbörjad. Syftet är att förbättra säkerheten av uppdatering-
ar. En återaktivering av modulen för inventering av hård- och 
mjukvara i Nilex har gjorts. Syftet är att ge ett bättre underlag 
för kontroll av alla licenser. Ett samarbete har påbörjats med 
GGV och Tranås kring ett nytt verktyg, MULE, för integration av 
förvaltningens verksamhetssystem. Systemet kommer ersätta ett 
annat och på sikt sänka kommunens licenskostnader.

Detta har hänt under 2016

Redovisning per nämnd – Servicenämnden
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Bemanningsenheten

Enheten har utvecklats under första halvåret genom anpassning 
av bokningssystem, internutbildningar för personal samt nya 
rutiner och arbetssätt tillsammans med berörda verksamheter. 
Diskussioner kring resursbehov för att driva verksamheten och 
utföra uppdraget har skett i styrgruppen. En processkartläggning 
är framarbetad för att identifiera nuläge och framtida läge genom 
en idealprocess. Under våren har verksamheten haft i snitt 615 
beställningar/vecka och löst i snitt 85 % av dessa. I april fanns 
ca 360 timavlönade korttidsvikarier i bemanningsenhetens vika-
riebank. 

Periodens utfall

Förvaltningsstaben/vaktmästeriet

Projektledartimmar för första halvåret har inte utdebiterats, kost-
nader dock i paritet med budget.

Nämnden

Högre kostnadsutfall i och med en beslutad högre mötesfrekvens 
än budgeterat.

IT-verksamheten/växeln

Verksamheten för första halvåret är i paritet med budget.

Kostverksamheten

Budgeten på 400 kkr baseras på en kompensation för subven-
tionerade luncher för externa pensionärer. En prishöjning för 
måltiderna till BUN har genomförts under första halvåret. Det 
totala utfallet ligger något över budget, men bidrag för ekologiska 
livsmedel/skolmjölsstöd (750 kkr/år) är ännu inte reglerade. 

Bemanningsenheten 

Personalkostnaderna är högre än budget beroende på dels icke 
beaktade kostnader för OB och dels beroende på högre initialkost-
nader i uppstartsskedet i början av året. 

Prognos för helår 2016

Förvaltningsstaben/vaktmästeriet 

Prognosen är att budgeten kommer att följas.

Nämnden

Under förutsättning att planerade sammanträden genomförs, kom-
mer nämndens kostnader att överstiga budget med ca 50 kkr.

IT-verksamheten/växeln 

Prognosen är att budgeten kommer att överskridas med 500 kkr, 
främst beroende på ökade kostnader för licenser och personal.

Kostverksamheten

Bedömningen är att endast den genomförda prisökningen för 
BUNs måltider kommer att vara nödvändig för att den totala 
budgeten ska kunna följas.

Bemanningsenheten

Prognosen är att budgeten kommer att överskridas med 500 kkr, 
motsvarande kostnaderna för OB, men dessa kommer att debiteras 
kunderna.

Framtida utveckling

Kostverksamheten

En fortsatt utmaning är att klara fastställda effektiviseringskrav 
med bibehållen kvalitet. Kostverksamheten kommer att arbeta 
för ett utökat samarbete med kunderna för att så bra som möjligt 
anpassa verksamheten efter kundernas behov. Arbetet med att 
minska matsvinnet kommer att intensifieras under hösten. From 
den 1 juli minskas inköpet av ekologisk mat. Detta görs i dialog 
med kunderna. Ersättningen för ekologisk mat är inte i paritet 
med kostnaderna

IT-verksamheten/växeln 

Under hösten kommer uppstarten av e-tjänsteprojektet igång med 
en heltidsperson anställd fram till årsskiftet. Samtidigt fortsätter 
utbyggnaden av trådlösa nät på skolor, äldreboenden och i stads-
huset enligt plan.
 För att trygga säkerhet kommer äldre serverplattformar att fasas 
ut eller uppdateras samt att ett av kommunens två serverrum flyt-
tas till Värnamo Energi. Avtalet för telefoni med TDC kommer att 
förlängas ytterligare två år. Samarbetet med de övriga GGV-kom-
munerna runt gemensamma system kommer att vidareutvecklas 
för att på bästa sätt uppnå synergier och samordningseffekter.

Bemanningsenheten

Verksamheten har behov av fler vikarier och bemanningsenheten 
söker nya kanaler för rekrytering av dessa. Bemanningsenheten 
kommer till hösten att ansvara för introduktion av nya vikarier 
inom Omsorgsförvaltningen samt rekrytering och introduktion av 
semestervikarier för Omsorgsförvaltningen 2017. 
 I det fortsatta arbetet kring Heltidsutredningen kommer be-

Redovisning per nämnd – Servicenämnden
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manningsenheten att ha en central roll. Verksamheten kommer att 
ha behov av anpassade lokaler för att utvecklas och växa. Behov 
finns av kvalificerad systemsupport som utvecklar och anpassar 
bokningssystemet i takt med att verksamheten utvecklas. Ett 
timpris kommer att arbetas fram under hösten för att om möjligt 
implementeras from 2017. På sikt kommer sannolikt fler verksam-
heter i kommunen vara intresserade av bemanningsenhetens 
tjänster.

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -99 222 -99 222 0 -51 546 -45 262 -96 979

Kostnader 118 525 119 075 -550 62 104 60 214 117 425

Nettokostnad 19 303 19 853 -550 10 558 14 952 20 446

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Förvaltningsstaben/
Vaktmästeriet

4 232 4 232 0 2 488 1 824 3 714

Servicenämnden 445 495 -50 266 283 495

IT-verksamheten/
växeln

14 184 14 684 -500 6 842 8 817 15 952

Kostverksamheten 400 400 0 937 4 027 285

Bemanningsenheten 42 42 0 25 - -

Nettokostnad 19 303 19 853 -550 10 558 14 952 20 446

Investeringar

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter 11 292 11 292 0 4 869 3 500 9 261

Nettoinvesteringar 11 292 11 292 0 4 869 3 500 9 261

Största investering
Budget 
2016

Prognos 
2016 Avvikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Microsoftlicenser 3 938 3 938 0 3 938 1 968 3 937

Köksutrustning 1 523 1 523 0 153 313 685

IT-utrustning centralt 1 533 1 533 0 212 522 1 866

Redovisning per nämnd – Servicenämnden
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Avstämning förvaltningsmål

Mål beslutade av nämnden Nulägesnivå Målnivå Uppföljningsintervall

1. Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor. (NMI Nöjd MedborgarIndex)

62 % 65 % Vartannat år

2. Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. – – Varje år –

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

6 % 5 % Varje år

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

14 % 9 % Varje år

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

18 % 15 % Varje år

6. Att fungera som bibliotek och informationskälla för det livslånga lärandet, inklusive 
högskoleverksamheten vid Campus Värnamo.
Andel av programstudenterna vid Campus Värnamo som använder sig av biblioteket.

– 50 % Varje år från 2017 –

7. Att öka medborgarnas kunskaper och medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö. 3 st 5 st Varje år från 2018 –

  Målet är uppfyllt.   Målet är inte uppfyllt.   Mätning påbörjad/ej genomförd

Kulturnämnden

Viktiga händelser relaterade till målen

1. Wernamo Filmstudio där kulturförvaltningen är medarrangör 
blev en succé direkt med över 200 medlemmar. Andra nyheter 
är ”Tea time – högläsning för vuxna” och att kulturstipendierna 
delades ut vid en egen tillställning i Cupolen. Europaveckan hade 
sin bas på stadsbiblioteket med ett flertal aktiviteter på temat 
Europa och EU.
 I övrigt har programverksamheten fortsatt med författarbesök, 
filosofiska caféer, lunchlyrik, samtal med, panelsamtal, musikca-
féer, konsert med Jönköpings Sinfonietta, bokcirklar, föreläsning-
ar, hälsomötesplatser, med mera.
 I april ordnades för andra gången ett lokalt kulturting i Gum-
mifabriken, med fokus bland annat på nästa års invigning. Tinget 
lockade ett 70-tal deltagare och även denna gång blev resultat en 
diger lista med idéer och synpunkter.
 I februari anordnades tillsammans med regionbiblioteket en 
uppskattad inspirationsdag i Gummifabriken kring läsning i olika 
former och att göra det skrivna ordet tillgängligt för alla.
 Det är mycket fokus på Gummifabriken och nästa års flytt dit. 
Upptaktsmöten har hållits för utredning av nytt biljettsystem och 
möjligheten att koppla det till Länstrafiken. Samtalen med den 
nya ledningen för Smålands Musik och Teater kring samverkan i 
Gummifabriken har fortsatt, med Gislaved-Värnamo Teaterfören-
ing som tredje part. En studieresa till de nyflyttade biblioteken i 
Bankeryd och Lidköping gav många värdefulla tips.
 Sjukhusbiblioteket övergick i januari helt i regionens regi.
Kulturförvaltningen har fortsatt att kraftigt öka sin närvaro på 
sociala medier och hade i juni över 1 000 gillamarkeringar på 
Facebook, 1 200 följare på Instagram, 800 följare på Twitter och 1 
500 visningar på Youtube.

2. Blickfånget revs förra året och Gummifabriken lämpar sig inte 
för utställningar under ombyggnationen. På stadsbiblioteket har 
dock fotoutställningen The Broccoli Tree och ett antal mindre 
utställningar av amatörer visats.
 I april hölls ett ettårsjubileum för Rutan i samarbete med 
Vandalorum och Plattform Produktion. Förutom upphovsmännen 
Kalle Boman och Ruben Östlund medverkade bland annat artisten 
Ebbot Lundberg. (Tidigare mätetal har plockats bort då det ej är 
relevant.)

3. I juni var det immateriella kulturarvet i fokus när Ljungby Be-
rättarfestival för första gången tog klivet över länsgränsen för en 
helkväll på Cupolen som lockade runt 150 nöjda besökare. I april 
gjordes ett samarrangemang med Svenska Motorvagnssällskapet, 
som öppnade upp lokstallarna och visade sina fordon. I maj åter-
invigdes utställningen Mötesplats Möbelbygd.
 Beslut har fattats om att ett rum i anslutning till biblioteket i 
Gummifabriken, ska bli en nod för kulturarvet i samarbete med 
Länsmuseet och kommunens hembygdsföreningar. Länsmuseet 
har rekryterat en projektledare som ska arbeta med detta under ett 
års tid.
 Bidragssystemet för hembygdsföreningar har gjorts om efter 
påpekande från revisorerna, så att det nu sker enligt en fördel-
ningsnyckel.

4. Sagostunder på arabiska och persiska anordnades både i sam-
band med Alfonsutställningen och därefter.
 En samverkansgrupp mellan flera förvaltningar har under våren 
planerat aktiviteter för integration av nyanlända. Flera projekt är 
i startgroparna och förvaltningen har fått regionala projektmedel 
för att genomföra dessa under hösten.

Detta har hänt under 2016

Redovisning per nämnd – Kulturnämnden
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5. Flera av familjelördagarna har flyttats till fredagseftermiddagar, 
vilket har ökat besöksantalet. Särskilt välbesökta var vernissagen 
för den stora Alfons Åberg-utställningen och 50-årskalaset för 
Bamse. De traditionella sagostunderna på stadsbiblioteket har 
i år ersatts med Imse Vimse – sånger och ramsor för små barn. 
Satsningen på att åka ut med bokbussen till olika läger under som-
marlovet har utökats. 
 Kulturförvaltningen var delaktig i Parknostalgin i Folkets Park 
genom att bjuda in bandet Lekstugan. Flera programpunkter har 
riktat sig direkt till ungdomar. Bloggaren Clara Henry fyllde 
teatern.
 Ett regionalt utvecklingsarbete, ”Språklust”, där målgruppen är 
logopeder och bibliotekarier, barn med språkstörning och deras 
föräldrar har dragit igång med Värnamo som en pilotkommun. 
Målet är att alla barn 3-6 år med språkstörning och deras föräldrar 
ska få tillgång till bibliotekets resurser.

6. Nytt mål utifrån kommunens övergripande mål. Första mät-
ningen görs inte förrän kulturförvaltningen flyttat in i Gummifa-
briken. Förberedelserna för att kunna fungera som ett bibliotek för 
högskolan pågår för fullt i samarbete med Campus Värnamo och 
de olika utbildningarnas huvudmän.
 Ett nätverk har bildats för ökad samverkan mellan folk- och 
skolbibliotek i kommunen.

7. Nytt mål utifrån kommunens övergripande mål. Målet ska 
främst nås genom att en miljöaspekt läggs till befintlig verksam-
het än genom särskilda arrangemang. Under våren har det skett 
bland annat genom en lunchdebatt om hållbart byggande och 
författarbesök av Markus Torgeby

Periodens utfall

Drift

Driftskostnaderna förväntas följa budget. Detta trots ökade 
kostnader för reparationer av bokbussen, ett allt intensivare och 
resurskrävande arbete inför flytten till Gummifabriken samt en 
fortsatt offensiv verksamhetsutveckling.

Investering

Investeringskostnaden beräknas till 972 kkr. Avvikelsen på 2 985 
kkr gäller färdigställandet av den konstnärliga gestaltningen på 
Gummifabriken och på Tekniska förvaltningens investeringar.

Framtida utveckling
15-24 september 2017 ska Gummifabriken invigas, och då ska 
såväl stadsbiblioteket som kulturförvaltningen ha flyttat dit. 
Flytten är naturligtvis en målbild för det mesta av förvaltningens 
arbete. Det pågår utredningar både för hur kulturförvaltningen ska 
jobba internt och samverka med andra aktörer inom och utanför 
Gummifabrikskonceptet.
I höst ska verksamhetsledningen för Gummifabriken ha fortsatta 
samtal med kommunledningen kring organisation och ekonomi.  
Det är mycket angeläget för kulturförvaltningen att Gummifa-
brikens gemensamma organisation blir så stark att de olika verk-
samheterna kan fokusera på sina kärnuppgifter och inte behöva 
splittra sig på tillkommande administrativa och samordnande 
uppgifter.

Redovisning per nämnd – Kulturnämnden
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Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -732 -732 0 -376 -591 -1 160

Kostnader 25 397 25 397 0 15 030 15 041 25 419

Nettokostnad 24 665 24 665 0 14 654 14 450 24 259

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Kulturnämnd 381 381 0 178 218 362

Kulturförvaltning 5 851 5 851 0 3 083 3 222 6 083

Stöd kulturverksamhet 4 595 4 595 0 4 246 4 268 4 418

Programverksamhet 828 828 0 414 313 699

Bibliotek 13 010 13 010 0 6 733 6 429 12 697

Nettokostnad 24 665 24 665 0 14 654 14 450 24 259

Investeringar

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inkomster 0 -431 431 -431 0 -1 047

Utgifter 3 957 1 403 2 554 768 255 1 457

Nettoinvesteringar 3 957 972 2 985 337 255 410

Största investering
Budget 
2016

Prognos 
2016 Avvikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Stationsrondell 
konstn.gest. 566

Klöverängen 
konstn.gest. 230 230 0 95

Redovisning per nämnd – Kulturnämnden
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Avstämning förvaltningsmål

Mål beslutade av nämnden Nulägesnivå Målnivå Uppföljningsintervall

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

Plats 67 ÖJ 
grundskolan

Top 20/
Top 3

2017
2020

Alla barn och elever ska känna sig trygga. 87 % 100 % Årligen

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

+1,5 % Öka Årligen

Andel elever som upplever sig delaktiga i skolan genom aktiva elevråd som arbetar 
med frågor som berör eleverna ska öka årligen.

+1,3 % Öka Årligen

Andelen elever som klarar samtliga delprov på nationella proven i matematik ska öka. -8 % Öka Årligen

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

-12 % Öka Årligen

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

Skillnaden
har ökat

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.

9 %
Skillnad

Lika Årligen

Finnvedens Gymnasium ska årligen öka andelen elever som går ut med slutbetyg/gym-
nasieexamen 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 grund-
skolan till gymnasiet ska vara minst 95%.

95 % Årligen

Andelen barn och elever som ägnar sig åt estetisk verksamhet inom ramen för kultur-
skolan ska öka.

Öka Årligen

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

NMI 74 NMI 77 Vartannat år

  Målet är uppfyllt.   Målet är inte uppfyllt.   Mätning påbörjad/ej genomförd

Barn- och utbildningsnämnden

Ny förvaltningschef och förändrad organisation

Under hösten 2015 rekryterades en ny förvaltningschef, Elisabet 
Nord, som tillträdde sin tjänst i februari 2016. I och med detta ge-
nomfördes en organisationsförändring vid halvårsskiftet 2016 som 
innebär att förskolan och grundskolan får olika verksamhetsche-
fer. Detta innebär att det finns en verksamhetschef för förskola, en 
för grundskola och en för gymnasieskola och vuxenutbildning.

Arbetsmiljöverket

Den kritik som barn- och utbildningsnämndens verksamheter fick 
under hösten 2015 har resulterat i hot om vite om inte åtgärder 
vidtas. Arbete pågår för att genomföra de begärda åtgärderna.

Lokaler

Den nya förskolan på Klöverängen, östra Värnamo tätort har 
färdigställts under våren och tas i bruk i augusti 2016.

Mottagning av nyanlända

Under våren 2016 kom många nyanlända, framför allt ensam-
kommande barn. Dessa tas emot av enheten för flerspråkighet och 
placeras sedan ut i skolor efter ca 2 månader. De flesta barnen blir 
placerade på Apladalsskolan och Gröndalsskolan, vilket innebär 
att dessa skolor blivit ännu mer trångbodda än tidigare. Extraloka-
ler har fått tas i bruk. 

Statliga satsningar

Under våren 2016 har flera statliga satsningar beslutats. Det gäller 
bl.a. ökad timplan i matematik, lärarlönelyft och IKT-plan.

Periodens utfall

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2016 uppgår till ca 

Detta har hänt under 2016

Redovisning per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden
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786 218 kkr, 420 801 kkr (53,5%) av budgeten har förbrukats 
under första halvåret. Detta ligger över fastställd årsbudget.  

Prognos för helår 2016

Prognosen för helåret visar på ett negativt resultat på 12 351 
kkr mot budget. Förvaltningen ser ett betydande underskott i 
grundskolan och förskolan på grund av ökat elevantal1  och ökat 
stöd till barn med särskilda behov. I samtliga verksamheter har 
kostnader för måltider och lokaler överstigit budget. 
 Bidraget för asylsökande elever ifrån migrationsverket förvän-
tas ge ett marginellt överskott inom gymnasieverksamheten.
 Det finns osäkerhetsfaktorer som kan påverka prognosen på 
– 12 351 kkr både negativt och positivt.
Interkommunala avgifter och intäkter är en osäkerhetsfaktor som 
återkommer då det är svårt att prognostisera hur många barn och 
elever som väljer kommunens verksamhet alternativt externa 
verksamheter. Det är först under september månad som en detalje-
rad uppföljning kan genomföras. 
 Bidrag för asylsökande barn och elever samt schablonersättning 
för personer med uppehållstillstånd. Det är svårt att prognos-
tisera hur många barn och elever som kommer att vara del av 
verksamheten framåt. Det i sin tur påverkar ersättningsnivåer från 
Migrationsverket samt kostnaderna för att möta dessa barn.  

Bemanningsenheten

Det råder osäkerhet om hur stora kostnaderna blir för 2016 och 
barn- och utbildningsförvaltningens andel av kostnaderna. 

Investeringar

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2016 
uppgår till 15 493 kkr. En stor del av budgeten avser satsningen 
på digitala verktyg. Prognosen för helår visar på 15 493 kkr 

Framtida utveckling

En skola i vår tid

För att Värnamo kommuns skolor ska klara utmaningarna att 
förbereda våra elever för framtidens samhälle behöver vi en skola 
i vår tid. Den digitala kompetensen är idag en demokratifråga 
och har blivit en klassfråga. Skolan har som uppdrag att utjämna 
skillnaderna som uppstår för barn på grund av deras bakgrund 
och förutsättningar. Därför är det avgörande för elevernas lärande 
att skolan tillhandahåller moderna verktyg som rustar dem för 
framtiden på ett likvärdigt sätt.
Eleverna i Värnamo kommun ska få tillgång till digitala verktyg 

1) Totalt barn/elevökning: förskola +51 barn (vt15/vt16), fritidshem +79 elever (vt15/
vt16), grundskola +126 elever(1508/1608), gymnasiet +57 elever (1508/1608). 
Antalet tjänster till barn med särskilda behov utöver budget ca 10 tjänster.

på ett likvärdigt sätt. Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort 
en plan som innebär följande utrustningsnivå:
• Förskolan: en enhet på fyra barn
• Grundskolans F-3: en enhet på fyra elever
• Grundskolans åk 4-9: en enhet per elev
• Gymnasiet: en enhet per elev

Kompetensförsörjning

Det råder arbetskraftsbrist inom förskola/skola. Några grupper är 
särskilt svåra att rekrytera: skolledare, förskollärare, specialpe-
dagoger, lärare i svenska som andraspråk och estetiska ämnen. 
En grupp inom förvaltningen tittar på en strategi för att förbättra 
våra förutsättningar för att rekrytera. Dock är detta ett nationellt 
problem som inte kan lösas helt på det lokala planet.

Barn/elevers likvärdiga förutsättningar att utveckla sin 

fulla förmåga

Ska Värnamo kommun bli en av Sveriges bästa skolkommu-
ner måste skillnaderna mellan och inom skolenheter jämnas ut. 
Kunskapsresultatet varierar mycket mellan våra enheter och det 
systematiska kvalitetsarbetet gör detta tydligt i uppföljningen. För 
att förändra detta ser förvaltningen behov av att ge personalen 
fortbildning inom språkutvecklande och inkluderande arbetssätt. 
Mål och visionsarbete är viktigt för att förändra kulturer och det 
börjar hos ledningen. Ett samarbete med Specialpedagogiska 
myndigheten (SPSM) har påbörjats för att få in en god kompetens 
i arbetet.  

Arbetsmiljö

Medarbetarenkäten visar att det finns en ökande arbetsrelaterad 
ohälsa bland personalen. BUF har ökat från 24 % (2013) till 28 % 
(2015) som anger att de har hälsoproblem som de tror huvudsakli-
gen beror på sitt arbete. Detta behöver arbetas med på enhetsnivå i 
dialog mellan ledning och personal. Centralt kommer vi att samla 
ihop de aktiviteter som enheterna kommer fram till för att se om 
det finns mönster och möjliga gemensamma satsningar.  

Lokaler

För att Värnamo kommun ska lyckas nå målet 40.000 invånare 
2035 behöver både bostäder och lokaler för förskola och skola 
byggas. För barn- och utbildningsnämndens del är utbyggnaden 
av förskolor planerad, men även nya skolbyggnader behövs. 
Behovet är stort redan idag i tätorten och enbart ombyggnatio-
nen av Östboskolan räcker inte för att täcka lokalbehovet inom 
grundskolan.
 Vuxenutbildningen har i dagsläget ingen långsiktig lokalise-
ring, utan finns i Västra skolan. Här behövs en hållbar planering 
av framtida lokaler.

Redovisning per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden
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Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -68 631 -96 281 27 650 -48 087 -40 945 -85 837

Kostnader 854 849 894 850 -40 001 468 888 444 945 861 523

Nettokostnad 786 218 798 569 -12 351 420 801 404 000 775 686

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Barn- och utbildnings-
nämnd 1 150 1 150 0 517 626 1 113

Gemensamt barn- och 
utbildningsförvaltning 33 497 29 597 3 900 14 678 25 014 32 255

Förskola 199 560 201 423 -1 863 102 622 80 336 190 312

Grundskola inkl 
förskoleklass och 
fritidshem 378 506 389 076 -10 570 206 454 205 330 376 258

Grundsärskola 11 949 12 900 -951 8 355 7 072 13 848

Gymnasieskola 131 461 131 231 230 69 989 70 202 131 877

Gymnasiesärskola 3 110 3 138 -28 1 587 1 406 2 830

Vuxenutbildning 19 221 22 473 -3 252 12 173 9 311 19 226

Kulturskolan 7 764 7 581 183 4 425 4 703 7 967

Nettokostnad 786 218 798 569 -12 351 420 801 404 000 775 686

Investeringar

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter 15 493 15 493 0 3 608 3 542 12 192

Nettoinvesteringar 15 493 15 493 0 3 608 3 542 12 192

Största investering
Budget 
2016

Prognos 
2016 Avvikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

IT-satsningen en-till-en 8 611 8 611 0 2 105 0 0

Ny förskola området 
Klöverängen 500 500 0 0 0 0

Bors Skola 
(inventarier) 500 500 0 397 0 0

Redovisning per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden
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Avstämning förvaltningsmål

Mål beslutade av nämnden Nulägesnivå Målnivå Uppföljningsintervall

1. Brukaren ska alltid/oftast uppleva ett gott bemötande. Visionen är att 
frågan om hur personalen bemöter dig, ska vara 100 %

Särskilt boende 94 %
Hemtjänst 98 %
Gruppbostad LSS 96 %
Boendestöd omsorg 91 %
Daglig verksamhet 90 %
Vråengården 91 %
Gruppbostad Skogslyckan 100 %
Boendestöd psykiatri 100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

En gång per år

2. Antalet manlig personal i verksamheten ska öka varje år (ökat fr 5,2 %) 5,4 %
Öka
Ökat fr 
5,2 %

En gång per år

3. Informationen till medborgaren och brukaren om omsorgsförvaltningens 
insatser, ska vara så utformad att det tydligt framgår vad den enskilde kan 
förvänta sig. Målnivån 100 %

Äldreomsorgen 91 % (2014)
Funktionshinder omsorgen 63 % (2014) 100 % En gång per år

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

Äldre som själva skattat sin psykiska 
ohälsa. Särskilt boende 62 %
Hemtjänst 46 %

Minska En gång per år

5. Medarbetarna i omsorgsförvaltningen ska vara nöjda med sin upplevda 
arbetssituation i frågor som rör delaktighet, respektfullt bemötande, ledar-
skap och personlig utveckling. Mål 81 2015 i nöjd-medarbetar-index

76 NMI index
81 NMI 
index

En gång vartannat år

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

2,0 % (2014) 1,8 % En gång per år

  Målet är uppfyllt.   Målet är inte uppfyllt.   Mätning påbörjad/ej genomförd

Kommentar: RInget av målen följs upp vid halvåret.  

Omsorgsnämnden

För planering, ledning och uppföljning av verksamheten utgår 
omsorgsnämnden från SOSFS 2011:9, ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2011:9 gäller verksamheter 
som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om hälso- och 
sjukvård (HSL), samt lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS).

Utgångsläget för arbetet är:
• Kommunfullmäktiges övergripande mål, främst trygghet
• Förvaltningsmålen

Granskningar av dokumentation utifrån ovanstående lagrum samt 
intern och extern samverkan, avvikelser och klagomål, rapporter 
enligt Lex Sara och Lex Maria samt brukarundersökningar och 
resultat från nationella register redovisas varje vår till nämnden i 
en kvalitets- och och patientsäkerhetsberättelse.
Nedan redovisas förbättringsarbete utifrån ovanstående.

Trygghet / Bemötande

Trygghet och attraktivitet kopplat till ett värdigt liv och möjlighet 
att känna välbefinnande är centrala delar i allt utvecklingsarbe-
te. Arbete med att tydliggöra Värnamo kommuns gemensamma 
värdegrund pågår inom hela förvaltningen. Aktiviteter har genom-
förts för att nå de övergripande målen.  Samtliga medarbete har 
medverkat i att ta fram verksamhetsbeskrivningar enligt LOKE- 

lokal evidens med syfte att tydliggöra verksamhetens uppdrag, 
arbetssätt, verksamhetsmål och uppföljning av insatser. 
De särskilda boendena arbetar förebyggande med riskbedömning-
ar kring fall, trycksår och undernäring genom kvalitetsregistret 
Senior Alert (98,1% av de boende har en bedömning) och vid 
behov bedömning enligt BPSD (Beteendemässiga och psykiska 
symptom vid demens). 
Detta ger ökad delaktighet och möjlighet för brukaren att kunna 
påverka sin omsorg och därmed skapa större trygghet.
Under första halvåret har arbetsmodell för ”Trygg och säker hem-
gång” fastställts som en metod i den ordinarie verksamheten. Den 
enskilde möts efter utskrivning från sjukhuset upp i hemmet av ett 
multiprofessionellt team.

Jämnare könsfördelning  

Vid samtliga rekryteringar har män med rätt kompetenser kallats 
till intervju. Anställningar har gjorts. Inom sektion vård och rehab 
har exempelvis anställda män ökat från 8 % 2013 till 10 % 2016.

Information till brukare och medborgare

Kommunledningsförvaltningens arbete under våren med kommu-
nens hemsida enligt www.funka.com har inneburit att informatio-
nen till äldre och funktionshindrade förtydligats.

Detta har hänt under 2016

Redovisning per nämnd – Omsorgsnämnden
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Psykisk ohälsa hos äldre

Breddutbildning av all personal i grundläggande psykiatri via 
Psyk e-bas  pågår.
 Personal inom funktionshinderomsorgen har utbildats utifrån 

”Återhämtning för personer med psykiskt funktionsnedsättning” 
samt får fortsatt utbildning och handledning i ESL- pedagogik 
(Ett Självständigt Liv). 

Miljö 

Tillsammans med serviceförvaltningen kommer förvaltningen att 
mäta matsvinnet på särskilda boenden till hösten. Användning 
av elbil har testats inom hemtjänsten i centrala Värnamo och fler 
elcyklar har köpts in. 

Personalförsörjning, frånvaro, övertid och fyllnadstid

Det är allt svårare att rekrytera personal, främst sjuksköterskor 
och biståndshandläggare, men även sjukgymnaster, undersköter-
skor och annan omvårdnadspersonal. Detta påverkar verksam-
heten på olika sätt, inte minst utifrån ett brukar- och patientsä-
kerhetsperspektiv och utifrån ett medarbetarperspektiv med hög 
arbetsbelastning. 
 Hantering av timvikarier övertogs av serviceförvaltningen 
september 2015. System och rutiner har inte varit fullt utvecklade 
vilket påverkat rekryteringen av timvikarier negativt. Problemen 
kvarstår till viss del. 
 Den tillfälliga frånvaron som kräver vikarier för att upprätthålla 
bemanningsnivån är under första halvåret 2016 cirka 120 000 
timmar. Den totala mängden vikariatstid, inklusive resursenhet, 
timanställda, övertid och mertid, är under samma period 121 000 
timmar. Därutöver används timanställda, övertid och fyllnadstid 
för att hantera vakanta befattningar, främst inom hemsjukvården, 
motsvarande 7 300 timmar. 
 Med denna bakgrund kan förvaltningen göra bedömningen att 
i princip all övertid och fyllnadstid används för att upprätthålla 
bemanningsnivån i verksamheten.
  Inom funktionshinderomsorgen har nya titlar och anställnings-
avtal för stödassistenter upprättats. Uppdragsbeskrivning för 
stödassistenter, personliga assistenter, boendestödjare och vårdare 
har tagits fram.

Utbildning/kompetens

Två undersköterskor har genomgått specialistutbildning inom 
demensområdet till s.k. Silviasystrar. Planering finns för att detta 
ska komma alla till del genom handledning och stöd. 
 Samtlig omvårdnadspersonal inom särskilda boenden har 
genomgått utbildning i Demens ABC+.
 Parallellt har områdescheferna gått en utbildning kallad 

”nollvisionen” (demensvård utan begränsningsåtgärder) ledd av 
kommunens demenssamordnare. 
 Omvårdnadspersonal i hemtjänsten har också gått en halvdags 
utbildning i SBAR, ett rapporteringsstöd för baspersonalen till 
sjuksköterskan om medicinska symtom.
 Inom funktionshinderomsorgen har personalen utbildats 
genom:
Fördjupningsutbildning i Huntingtons sjukdom, 
teckenkommunikation, problemskapande beteende, fortsatt 
utbildning och handledning i ESL-pedagogik, vårdpedagogik, 
återhämtning för personer med psykisk funktionsnedsättning
samt tydliggörande pedagogik.
 Rehabpersonalen har utbildats i vårdpedagogik.

Teknikutveckling

Läsplattor inom vården testas i syfte att säkerställa både tekniken 
och metodutveckling för en säker dokumentation.

Övrigt

Under mars månad öppnades nya Lindgården och därmed stäng-
des Östhamra.
 Under våren påbörjades planeringen för ett trygghetsboende i 
Bor.
 Förberedelse är gjorda för att möta behovet av korttidsvistelse 
och boende inom funktionshinderomsorgen med förändringarna 
inom befintlig verksamhet.
 KF:s beslut att undersköterskor i särskilt boende inte ska städa 
på allmänna ytor är verkställt och ger ökad tid för omvårdnad.

Volymförändringar

Under året har omsorgsnämnden upplevt stora volymökningar 
inom både hemtjänst, personlig assistans och neuropsykiatrin, se 
tabellen nedan:

Budget 
2016

Januari 
2016

Juni 
2016

Beviljad hemtjänst, omräknad till 
årsarbetare 144,36 146,14 154,40

Särskilt boende SoL, antal 337 337 337

LSS Personlig assistans, tim/mån 3 783 5 075 4 466

LASS kommunalt ansvar, tim/mån 2 078 2 078 2 165

LSS Boende m särskild service, antal 111 111 117

LSS neuropsykiatri, antal brukare 5 11 11

Köpta platser SoL och LSS, antal 17 18 15

Periodens utfall

Omsorgsnämndens utfall t.o.m. 2016-06-30 är 271,5 Mkr vilket 
avviker från budget för samma period med 4,3 Mkr. Prognosen 
för året är ett överskott jämför med budget med 2,0 Mkr.

Redovisning per nämnd – Omsorgsnämnden



55

2,3 Mkr har tagits ut från resultatfonden för främst utbildning och 
kompetenshöjande insatser.
 Under perioden har omsorgsnämnden använt 3,2 Mkr i statliga 
stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Prognos för helår 2016

Totalt prognostiseras utfall jämfört med budget för 2016 till 
2,0 Mkr. 
 Omsorgsförvaltningen är indelad i en beställarorganisation och 
en utförarorganisation;
 Utförarorganisationen +5,5 Mkr
Störst avvikelse mot budget prognostiserar sektion äldreomsorg 
inkl. intraprenaden, totalt överskott 3,0 Mkr. Överskottet har 
genererats genom ökad samverkan, effektivisering och stärkt 
ekonomisk medvetenhet. Svårighet att rekrytera personal är också 
del i förklaringen till sektionernas överskott.  

 Beställarorganisation -7,8 Mkr 
• Hemtjänst, volymökningen motsvarande 10 årsarbetare (se Vo-
lymförändringar ovan) och beräknas ge underskott med -3,0 Mkr 
2016. 

• Köpta platser för vuxna har minskat medan de dyra platserna för 
unga har ökat vilket ger ett beräknat underskott med -1,5 Mkr.

• Antalet beslutade LSS-timmar för personlig assistans (ej med er-
sättning från Försäkrings-kassan) har ökat med 157 h/v. Prognosen 
för året -1,8 Mkr

• Neuropsykiatrin, volymökning med sex personer jämfört med 
budget, -1,0 Mkr.

• Daglig verksamhet LSS, volymökning med tre personer under 
året, översyn av ersättningsmodell pågår, -0,5 Mkr.

Övrigt +4,3 Mkr
• Särskild avgift ej verkställda beslut, lägre beräknad kostnad som 
avser 2015, +2,0 Mkr

• Avgifter +1,8 Mkr. 
• Lokaler, ej tillsatta tjänster kansli +1,2 Mkr
• Interna kostnader från serviceförvaltning för bokningsenheten 
-0,7 Mkr.

Investeringar

Total prognos för investeringarna är ett överskott med 7,0 Mkr. 
Upphandling larm i särskilt boende pågår men har blivit fördröjd, 
investering förskjuts i tid, 5,5 Mkr. Sektion Vård och rehab avvak-
tar med en del investeringar då framtida lokalisering är osäker och 
kompletteringar avseende lokaler behövs relaterat till förändringar 
och utökad verksamhet, 1,5 Mkr.

Framtida utveckling 

Omsorgsnämnden har i sin verksamhetsplan beskrivit framtida 
utveckling och behov.
Fullmäktiges beslut 2016-06-18 om tilldelad ram för omsorgs-
nämnden 2017-2019 innebär i princip samma ekonomiska 
förutsättningar som under 2016. Mot bakgrund av såväl den redan 
kända som den prognostiserade ökningen av insatser krävs att 
nämnden/fullmäktige gör kraftiga prioriteringar inom de olika 
verksamhetsområdena för att kunna hålla sig inom tilldelad ram. 
Även konsultrapporten från 2014-10-06, som gjorde en genom-
lysning av omsorgsnämndens resursutnyttjande, konstaterade att 

”nya resurser kan behövas inom verksamheter där volymen ökar”.
Nedan visas den utveckling som är känd respektive prognostise-
rad. 
Behovet av kompetensutveckling, både generellt och specialistut-
bildning, är inte inräknad i tabellen

Förändring per år i Mkr 2017 2018 2019
Totalt 

till 2019

Stadsbidrag t.o.m 2018-12-31 7,5 7,5

Åldersutveckling

Hemtjänsten 3500 tim/år -1,3 -1,3 -1,3 -3,9

Särskilt boende 10–12 platser -6,0 -6,0

Hemsjukvård -1,0 -1,0 -1,0 -3,0

Hjälpmedel och medicintekniska -0,4 -0,4 -0,4 -1,2

-2,7 -2,7 -8,7 -14,1

LSS

Neuropsykiatri -0,1 -0,1

Personlig assistans 3200 tim/år -0,9 -0,9 -0,9 -2,7

LSS-boende 6–10 servicebostäder -2,8 -2,8

-1,9 -3,7 -0,9 -6,5

IT och digitalisering -0,5 -2,0 -2,5

TOTALT -5,1 -8,4 -17,1 -30,6

Motsvarande antal årsarbetare -9 -15 -32 -56

Ökad attraktivitet, kunskapsanpassning, ca 1 Mkr/utbildningsdag

• Hemtjänsttimmar ökar under planperioden
• Hemsjukvårdstimmar ökar under planperioden där allt mer kom-
plexa och resurskrävande insatser görs i kommunal regi. 

• Behov av ytterligare särskilda boendeplatser förväntas inom 
äldreomsorgen.

• Behov av fler bostäder med särskild service enligt LSS finns 
under planperioden

• Personlig assistanstid ökar under planperioden
• Teknikutvecklingen kräver ökade resurser för drift och för-
valtning.
• Stort behov av kompetensförsörjning

Redovisning per nämnd – Omsorgsnämnden
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Kommunstyrelsen har beslutat att ge samtliga nämnder i uppdrag 
att inom sex månaders projekttid utforma planer för att införa 
rätten till heltid i någon form, med utgångspunkt i heltidsutred-
ningens överväganden och varje nämnds specifika förutsättningar. 
Rätten till heltid kan innebära en ökad kvalitet i verksamheten 
men också en påtaglig ökning av personalkostnaderna.
 Omsorgsförvaltningen driver utveckling och förstärkning av 
bemanningen inom äldreomsorgen med hjälp av statsbidrag. 
Statsbidraget för ökad bemanning, 7,5 Mkr, infördes 2016 och 
erhålls enligt beslut t.o.m. 2018. 
 För att kunna erbjuda en god och säker vård och omsorg och 
skapa en attraktiv arbetsplats där människor vill arbeta, när det 
samtidigt sker volymökningar, krävs personalförstärkning. Att 
skapa goda förutsättningar för personalen ger också goda förut-
sättningar för dem vi är till för. 

Redovisning per nämnd – Omsorgsnämnden

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -95 469 -97 269 1 800 -49 160 -44 268 -91 496

Kostnader 648 346 648 146 200 320 625 310 900 623 074

Nettokostnad 552 877 550 877 2 000 271 465 266 632 531 578

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Omsorgsnämnd 925 925 0 623 651 1 125

Gem omsorgsförvalt-
ningen 19 156 16 084 3 072 8 213 12 691 24 325

SOL-verksamhet 
gemensam 15 296 15 496 -200 7 027 5 203 11 380

SOL-verksamhet Säbo 196 473 193 821 2 652 96 835 97 576 190 457

SOL-verksamhet ord. 
boende 112 832 113 706 -874 55 251 53 457 106 083

LSS-verksamhet 70 070 75 070 -5 000 36 483 33 232 67 526

LSS, Särskilt boende 
vuxna 74 667 72 317 2 350 35 912 35 874 74 698

HSL-verksamhet 63 388 63 388 0 31 097 27 923 55 930

Övrig verksamhet 
omsorgsförv 70 70 0 24 25 54

Nettokostnad 552 877 550 877 2 000 271 465 266 632 531 578

Investeringar

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inkomster -60

Utgifter 20 119 13 119 7 000 2 186 2 954 8 863

Nettoinvesteringar 20 119 13 119 7 000 2 186 2 954 8 803

Största investering
Budget 
2016

Prognos 
2016 Avvikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inventarier 
nya Lindgården 800

Larm och säkerhet 228

IT 200

Hjälpmedel vård och 
rehab 432
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Avstämning förvaltningsmål

Mål beslutade av nämnden Nulägesnivå Målnivå Uppföljningsintervall

Arbetsmarknad

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

Årligen ska den ogiltiga frånvaron minska 145 dgr 314 dgr 2 ggr/år

Godkänt betyg för arbetsmiljö och bemötande 80 % 1 ggr/år

Minst 90 % av kunderna skall avge ett godkänt betyg på utfört arbete 92 % 90 % 2 ggr/år

Barn- och ungdom

Socialsekreterarnas tillgänglighet Ej mätt*

Förhandsbedömningar inom 14 dgr  80 % 1 ggr/år

Genomförandeplaner, inkl uppföljning 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.

22 st 30 st 2 ggr/år

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

23 st 10 st 2 ggr/år

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

19 st 10 st 2 ggr/år

Integration- och Fritid

Besöksantalet till ungdomsverksamheterna ska öka med 5 % 20 % 5 % 2 ggr/år

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

90 % 1 ggr/år

Mottagning av antal flyktingar 70 1 ggr/år

Tolk i rätt tid 95 % 95 % 2 ggr/år

Vuxensektion

Kontakttid 10 dagar socialsekreterare 100 % 1 ggr/år

Kontakttid 30 dagar skuld- och budgetrådgivning 100 % 1 ggr/år

  Målet är uppfyllt.   Målet är inte uppfyllt.   Mätning påbörjad/ej genomförd

Kommentar ej uppfyllda mål
* Ingen mätning gjord gällande socialsekreterarnas tillgänglighet p.g.a. det bedömdes ej lämpligt att belasta dem med ytterligare arbetsuppgifter då deras situation varit 
mycket ansträngd.

Medborgarnämnden

Redovisning per nämnd – Medborgarnämnden

Individ och familjeomsorg 

Under första halvåret 2016 har antalet aktualiserade ärenden 
fortsatt öka. 
 Personalsituationen har under perioden varit fortsatt ansträngd. 
Det har varit en stor personalomsättning bland socialsekreterarna 
och p.g.a. rekryteringssituationen har nya inte gått att anställa i 

samma takt. Detta har lösts genom att konsulter har anlitats, som 
flest har de varit 6 st samtidigt.
 En ny länsgemensam enhet för rekrytering av familjehem 
startades under våren.
 Den nya öppenvården inom sektionen har flyttat ut i centrala 
lokaler och ett nytt handläggarkontor för ensamkommande barn 

Detta har hänt under 2016
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har formerats och flyttats till egna lokaler.
 Vuxensektionens satsningar på hemmaplanslösningar har resul-
terat i att budgeten för första halvåret ligger i fas.
 En ny sektionschef är tillsatt på vuxensektionen och rekrytering 
av gruppledare har påbörjats.
 FIFA-projektet fortgår och det finns nu representanter från hela 
IFO. Som ett led i FIFA projektet pågår arbete med att inventera 
kompetensbehov i olika roller för hela Medborgarförvaltningen.
 I ett led att förbättra arbetsmiljön på medborgarförvaltningen 
har en arbetsmiljögrupp tillsatts bestående av arbetsgivarrepresen-
tanter, fackliga representanter samt representanter från skyddsor-
ganisationen. 
 Sociala jouren satte igång i mitten på februari. 4 personer är 
anställda i jouren som servar de fyra GGVV- kommunerna efter 
arbetstid samt under helgerna. 

Arbete och Välfärd  

En ny enhetschef har rekryterats till VAC som ska leda den 
operativa delen riktad mot vuxna personer. Sammanlagt är det 3 
enhetschefer inom Arbete och Välfärd som har i uppdrag att få 
ihop en bra och effektiv sektion.
 En omorganisation har påbörjats rörande Värnamo arbetsmark-
nadscenter. Tanken är att i den mån det går, använda sig av den 
modell som Jobbcenter unga har byggt upp. Ambitionen är hög, 
varje inskriven deltagare ska jobbas ut under den gemensamma 
parollen, det finns en plats för alla.
 Under första halvåret 2016 har mycket tid gått till att rekrytera 
ny personal till ekonomienheten. Rekrytering har gått långsamt 
då det är få sökande på tjänsterna och ofta ej behöriga. För att 
undvika personalbrist har konsulter anlitats. En gruppledare har 
rekryterats för att stötta socialsekreterare i deras handläggning 
och skapa stabilitet i arbetsgruppen. 
 Våld i nära relationer tar allt mer av personalens tid i anspråk 
då antalet utsatta som vänder sig till Medborgarförvaltningen för 
stöd och hjälp ökar.

Integration och Fritid 
Första halvåret 2016 kännetecknas av många nyanställda inom 
sektionen såsom sektionschef, integrationssamordnare, två 
integrationshandläggare, administratör, enhetschef samt många 
ungdomshandledare för EKB. Detta medför stora utmaningar 
eftersom det tar tid att strukturera verksamheten för att uppnå en 
effektiv samverkan. 
 I april startade ett nytt EKB boende i Bor med plats för 16 ung-
domar, och på så sätt har förvaltningen minskat antal ungdomar 
på Östbo.
 Ett besök av IVO har gjorts på samtliga boenden utan anmärk-
ning. 

 Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt att utvecklats på 
Tolkservice. Det stora mottagandet av nyanlända har bidragit till 
att bokade tolkuppdrag har fördubblats. Tolkservice har kommit 
igång med en mobil-app som används av både tolkar och förmed-
lare och underlättar bokningshanteringen. 
 Även denna termin har fritidsgårdar varit välbesökta. Det finns 
ett nära samarbete med polisen, fältarna och Arken för att hålla 
verksamheterna drogfria samt minska problemet med att ungdo-
marna fördriver tiden på Pelikanen.  Värnamo kommun har i år 
fått medel från MUCF vilket bland annat har möjliggjort att alla 
fritidshem i kommunen har åkt på en valfri resa.
 Under våren har arbetet med upphandling av ett nytt verksam-
hetsstöd pågått på Föreningsservice. Det nya systemet kommer att 
underlätta för såväl föreningarna som handläggarna. 

Periodens utfall
Medborgarnämndens budget för år 2016 uppgår till 143 Mkr. 
Utfallet för första halvåret blev 63,3 Mkr (ca 44 % av årets totala 
budget). Utfallet är lägre än samma period föregående år. Ersätt-
ning för flyktingmottagning har ökat under 2016 medan individ 
och familjeomsorgen redovisar högre kostnader för placeringar 
och personalkostnader.

Prognos för helår 2016

Prognosen för helåret visar på ett överskott för Medborgarförvalt-
ningen. 
 För barn och ungdomssektionen beräknas ett ökat underskott på 
grund av ökade placeringskostnader och personalkostnader. 
 Arbete och välfärds underskott kommer också från ökade per-
sonalkostnader vid rekrytering och ökad kostnad för försörjnings-
stöd jämfört mot budget. 
 Arbetet med flyktingmottagningen inom kommunen och tolk-
förmedling går bra och väntas ge ett överskott för Integration och 
fritidssektionen.

Framtida utveckling
Under hösten kommer samtliga sektioner att arbeta med att skapa 
systematik kring arbetsmiljöarbetet, detta för att skapa en arbets-
plats som kan rekrytera och behålla personal. 
 Medborgarförvaltningen kommer fortsätta sitt samarbete med 
personalavdelningen i syfte att utveckla vårt rekryteringsarbete 
och öka arbetsplatsens attraktivitet för kompetent och behörig 
personal.
 Samtliga sektioner kommer påbörja eller utveckla sitt målarbete.
 En bostadsgrupp med en bostadskoordinator håller på att arbe-

Redovisning per nämnd – Medborgarnämnden
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Redovisning per nämnd – Medborgarnämnden

tas fram för att samla alla bostadsfrågor i en funktion inom IFO. 
Detta i ett led att underlätta för socialsekreterarna.
 Barn- och ungdomssektionen, vuxensektionen samt eko-
nomienheten kommer undersöka möjligheten att rekrytera 
administrativ personal i syfte att avlasta socialsekreterarna från 
arbetsuppgifter som är av rent administrativ karaktär.
 Barn- och ungdomssektionen kommer göra en LEAN-upp-
följning av en placering för att se hur och om rutiner behöver 
utvecklas för större effektivitet.
 Under hösten kommer nya dokumentationssystemet ” Nya 
BBIC” införas i barn och ungdomssektionen. 
 Från och med hösten 2016 kommer handläggare från ekono-
mienheten samt vuxensektionen vara tillgänglig vissa tider på 
VAC. Dels för att underlätta för klienterna men också som ett steg 
i att bygga samverkan i den nya sektionen.
 En ny organisation kommer att införas för att arbeta med våld i 
nära relationer. Organisationen bygger på ett förslag som arbetats 
fram under våren.
 Ekonomienheten kommer fortsatt arbeta med projektet ”Rätt 
Stöd Rätt Försörjning” tillsammans med Försäkringskassan.
 Ett nytt arbetssätt på arbetsmarknadsenheten kommer att imple-
menteras och beräknas vara fullt infört våren 2017.
En omfattande kompetensutveckling kommer att påbörjas under 
hösten och slutföras våren 2017 för all personal på arbetsmark-
nadsenheten.

 JCU har tillsammans med samverkanspartners sökt projekt-
pengar för att starta upp ett integrationsprojekt för ungdomar som 
tillhör gymnasieskolans introduktionsprogram och hoppas att 
detta kan starta under hösten.
 Flyktingmottagningen och integrations verksamhet har mer 
än fördubblats och under hösten kommer fokus vara kvalitets- 
och kompetensutveckling. Under hösten kommer också fortsatt 
arbete med att hitta lämpliga boendealternativ för Östbo och Bor 
prioriteras.
 Tolkservice kommer fortsätta arbeta med verksamhetsut-
veckling och förbättringar av rutiner för att få en stabil grund i 
verksamheten. 
 Fokus för fritidsgårdsverksamheten kommer vara att utveckla 
samarbetat med olika samverkansaktörer. Detta för att vara en 
viktig resurs för ungdomar i det förebyggande arbetet.
 För föreningsservice kommer en av de stora händelserna vara 
genomförandet av idrottsskola. Alla elever i årskurs 2 kommer 
ges möjlighet att prova på olika idrotter till en låg kostnad. 
Vidare kommer föreningsservice vara med och arrangera ”För-
eningens dag” i oktober på Gummifabriken. Där kommer alla 
kommunens föreningar få erbjudande om att presentera sina 
verksamheter.

Therese Erlandsson och Malin Gustavsson på Hälsocenter, ett samarbete mellan 
Värnamo kommun och Vråens vårdcentral, Rydaholms vårdcentral samt Avonova 
Apladalen. Hälsocenter erbjuder stöd och vägledning för den som vill ändra sin 
livsstil eller förändra sina levnadsvanor.
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Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -105 501 -118 369 12 868 -70 092 -25 976 -76 397

Kostnader 248 696 261 374 -12 678 133 483 102 789 213 693

Nettokostnad 143 195 143 005 190 63 391 76 813 137 296

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Medborgarnämnd 1 893 2 403 -510 1 026 948 1 794

Medborgarförvalt-
ningen gemensamt 17 131 18 212 -1 081 8 986 7 888 15 173

Barn- och ungdom-
sektion 41 949 49 888 -7 939 28 912 27 074 49 902

Vuxensektion 13 618 13 020 598 6 943 8 515 14 591

Arbete och Välfärd, 
Ekonomienhet 30 439 35 176 -4 737 18 790 18 840 36 773

Arbete och Välfärd, 
arbetsmarknadsenhet 17 861 16 921 940 10 952 8 607 15 040

Integration- och 
fritidsektion 20 304 7 385 12 919 -12 218 4 941 4 023

Nettokostnad 143 195 143 005 190 63 391 76 813 137 296

Investeringar

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter 1 347 1 347 0 922 735 1 069

Nettoinvesteringar 1 347 1 347 0 922 735 1 069

Största investeringar
Budget 
2016

Prognos 
2016 Avvikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Medborgarförvalt-
ningen, inventarier 766 766 0 648 463 656

Medborgarförvalt-
ningen, IT 581 581 0 274 272 413



61

Avstämning förvaltningsmål

Mål beslutade av nämnden Nulägesnivå Målnivå Uppföljningsintervall

Våra medarbetare, anställda såväl som förtroendevald ska vara nöjd med sin upplevda 
arbetssituation.

Våra frivilliga medarbetare ska känna sig nöjda med sin upplevda arbetssituation.

Våra huvudmän ska känna sig trygga i att deras ekonomi handläggs korrekt av deras 
ställföreträdare och att deras intressen bevakas.

Våra huvudmän ska känna sig trygga med rättssäkerheten.

Kompetensutveckling överförmyndare och handläggare.

Kompetensutveckling ställföreträdare.

Informationsinsatser och personbank.

  Målet är uppfyllt.   Målet är inte uppfyllt.   Mätningen påbörjad / ej genomförd.

Kommentar:
160101 – 160630, målen uppfyllda enligt samlad subjektiv bedömning.

Överförmyndaren

Ensamkommande barn 
Strömmen av ensamkommande barn till kommunen har avtagit. 
För närvarande har vi ett överskott av utbildade gode män. Det 
betyder att det finns en god beredskap om situationen plötsligt 
skulle förändras.

Kansliet

Vi har för närvarande en god bemanning och granskningsarbetet 
ligger väl till. Vårt interna mål på 90 % är väl uppfyllt.    

Gode män och Förvaltare

Gode män för ensamkommande barn (EKB) samlades på Gummi-
fabriken i januari, både för en uppdatering och för att lära känna 
varandra. En samling, som var mycket uppskattad. Utbildning av 
nya gode män för EKB genomfördes i februari.
 För övriga gode män och förvaltare erbjöds en samling i 
samband med att årsredovisningarna inlämnades. En särskild 
kompetensutvecklingsdag arrangeras under hösten. 

Periodens utfall

Ekonomi

Budget 2016 1 859 kkr
Utfall t o m 160630 943 kkr (1 042)

Statistik

Överförmyndaren har att hantera 559 akter. Godmanskap utgör 
majoriteten, men antalet förvaltarskap fortsätter att öka och är 
idag 41. Antalet ensamkommande barn är 105.

Prognos för helår 2016

Ekonomi

Den anslagna budgeten för överförmyndaren beräknas hålla.

Framtida utveckling

Världssituationen är spänd i många avseenden. Inte minst i Mel-
lanöstern. I Turkiet finns idag tre miljoner flyktingar, som ska ta 
vägen någon stans. Skulle antalet ensamkommande barn öka på 
nytt har vi goda förutsättningar och erfarenheter att hantera denna 
situation. 

Detta har hänt under 2016

Redovisning per nämnd – Överförmyndaren

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -3 500 -3 500 0 -1 899 -212 -907

Kostnader 5 359 5 359 0 2 842 1 254 2 633

Nettokostnad 1 859 1 859 0 943 1 042 1 726

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Överförmyndar-
verksamhet 1 859 1 859 0 943 1 042 1 726

Nettokostnad 1 859 1 859 0 943 1 042 1 726
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Kommunens revisorer
Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter 0 0 0 0 0

Kostnader 1 506 1 506 0 762 730 1 542

Nettokostnad 1 506 1 506 0 762 730 1 542

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Revision 1 506 1 506 0 762 730 1 542

Nettokostnad 1 506 1 506 0 762 730 1 542

Redovisning per nämnd – Kommunens revisorer

Årets Jobb GPS hölls i Gummifabriken och det blev snabbt trångt i utställningshallen.
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Redovisning per nämnd – Finansiering och övrig verksamhet

Finansiering och övrig verksamhet

Pensioner (-9 Mkr)

Under första halvåret har pensionskostnaderna varit hela 8,7 Mkr 
högre än budgeterat. Prognosen till årets slut pekar mot en kost-
nad som är hela 9 Mkr högre än budget på sammanlagt 31 Mkr. 
Pensionskostnadsberäkningarna görs av en anlitad administratör. 
Orsaken till den stora avvikelsen är att en ny beräkning av vissa 
grupper har skett samt att nya antaganden om räntenivåer, vilket 
påverkar pensionskostnaderna. Dessutom har kretsen av förtroen-
devalda som är berättigade till pension setts över, vilket medfört 
att antalet personer utökats.
 Det är anmärkningsvärt att skillnaden blir så stor för ett enskilt 
år och det är oerhört svårt att prognostisera denna del.
 Sedan flera år tillbaka har kommunen en strategi att, när 
ekonomin så tillåter, teckna försäkring (inlösen) för vissa delar 
av pensionsskulden som är intjänad före 1998. Kommunstyrelsen 
beslutar om någon inlösen ska ske. I nuläget beräknas inte att det 
kommer att göras någon inlösen under 2016 utöver den inlösen 
som skett med 9 Mkr till följd av överskott i förvaltningen av 
tidigare gjord inlösen. 
 Av den totala pensionsförpliktelsen intjänad före 1998 har 
kommunen hittills löst in 150 Mkr. Återstår gör i nuläget 631 Mkr 
som till största delen kommer att utbetalas under de närmaste 
30-40 åren.

Personalomkostnader (+2 Mkr)

Det interna personalomkostnadspålägget uppgår till 38,6% av 
bokförd lönekostnad, vilket förvaltningarna betalar internt till 
finansieringen. Totalt innebär detta över 300 Mkr och endast 
mindre avvikelser uppstår till årets slut.
 AFA Försäkring har beslutat att under en period inte ta ut någon 
avgift för kollektivavtalade sjukförsäkringar för kommunens 
anställda. Detta medför att kommunens kostnader minskar med 
cirka 4 Mkr per år. Hänsyn till detta har tagits redan vid upprät-
tandet av budget.
 AFA Försäkring har under vissa år gjort återbetalning av pre-
mier som betalats tidigare år. Så skedde senaste under 2015 (14,4 
Mkr). Under detta år kommer någon sådan återbetalning inte 
att ske och det är ytterst osannolikt att några fler återbetalningar 
kommer att ske senare heller eftersom spårbarheten vem och till 
vilka belopp som inbetalningen skett är mycket svår.

Kapitaltjänstintäkter (-2 Mkr)

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 144 
Mkr. Prognosen pekar mot att dessa vid årets utgång blir något 

lägre än budgeterat till följd av ett lägre ränteläge som påverkar 
VA-kollektivet betalning till skattekollektivet för bundet kapital i 
anläggningar.  

Avskrivningar (+1,2 Mkr)

Kommunen har en hög nivå på investeringarna varför också de 
årliga avskrivningarna ökar. I årets budget finns 90 Mkr avsatta 
för avskrivningar. 
 En övergång till komponentavskrivningar har skett under 2015, 
vilket medfört en sänkning av avskrivningstakten. I nuläget görs 
bedömningen att årets avskrivningar hamnar ca 1,2 Mkr lägre än 
budget.

Allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och 

fastighetsavgift (-5,2 Mkr)

Inför 2016 har en skattehöjning genomförts med 0,40 procenten-
heter till 21,52%.
 Årets intäkter för allmän kommunalskatt och kommunalekono-
misk utjämning (inkl fastighetsavgift) har budgeterats till 
1 791,7 Mkr. En skatteunderlagsprognos har upprättats av SKL i 
augusti och är för år 2016 hela 5,6 Mkr sämre än som presentera-
des i april månad. Orsaken är en minskad tillväxt av skatteun-
derlaget genom att löneökningarna i samhället i stort blivit lägre 
än prognostiserats. Även prognoserna för 2015 skrivs ned (-2,6 
Mkr) då en första granskning av deklarationerna från Skatteverket 
visar på lägre inkomster än förväntat. Även om en viss minskning 
gjorts i prognoserna från SKL är det fortfarande relativt hög 
tillväxttakt i dessa. Osäkerheten i prognoser är granska hög varför 
ytterligare justeringar kan komma att ske under resterande del av 
året.
 I förhållande till kommunens budget innebär ovanstående att 
skatteintäkter och utjämning blir ca 5,2 Mkr lägre än budgeterat.
Kommunens budget följer prognoserna från SKL i oktober månad 
varje år.
 Avgörande för kommunens ekonomi kommande år är befolk-
ningsutvecklingen i kommunen. Vid halvårsskiftet var antalet in-
vånare i Värnamo kommun 33 751, vilket innebär en nettoökning 
sedan årsskiftet med hela 278 personer. Vid förra halvårsskiftet 
(2015-06-30) uppgick invånarantalet till 33.455 (+121). Budget 
2016 är beräknad på 33.500 invånare per 2015-11-01. Varje 
invånare innebär cirka 47 kkr i förändring av skatteintäkterna och 
kommunalekonomisk utjämning för kommunen.
 Den kommunala fastighetsavgiften är budgeterad till 58,1 Mkr. 
Senaste prognosen pekar mot en mycket liten avvikelse i förhål-
lande till budget.
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Finansiella intäkter och kostnader (+5,4 Mkr)

Vid årets ingång hade kommunen 200 Mkr i upptagna lån. Under 
första halvåret har ytterligare lån upptagits med 50 Mkr. Beslut 
finns om att uppta ytterligare 109 Mkr under året. Upplåningen 
har skett något senare och till lägre ränta än budgeterat. Därmed 
blir räntekostnaderna lägre än budgeterat (+2,2 Mkr). Viss grund-
likviditet finns och dessa är placerade i bank men någon ränta 
erhålls numera inte. 
 Borgenavgifterna från de bolag som erhållit kommunal borgen 
som säkerhet för lån beräknas innebära 4,6 Mkr i intäkter. Detta 
överstiger budget med 1,3 Mkr.
 Sammantaget beräknas de finansiella intäkterna och kostnader-
na innebära ett budgetmässigt överskott på cirka 5,4 Mkr vid årets 
slut.

Övrig verksamhet (+3,1 Mkr)

I budget 2016 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 halvårs-
skiftet återstår 328 kkr.
 Av de 4 Mkr som ursprungligen fanns i budget för satsningar 
för att uppnå de övergripande målen återstår 1,4 Mkr vid halvårs-
skiftet. I nuläget görs bedömningen att hela anslaget kommer att 
användas under resterande del av året.
 Årets lönerörelse är avslutad och utfallet blev nära den budget 
som avsattes för ändamålet. Någon del av lönejusteringarna träder 
i kraft lite senare än planerat varför ett mindre överskott uppstår 
detta år. 

I budget finns 0,6 Mkr avsatt för ekonomstöd till de mindre 
förvaltningarna. En utredning föreslår vissa kompletteringar men 
först från 2017, varför avsatta medel i så fall inte kommer att an-
vändas detta år. Beslut har ännu inte fattats av kommunstyrelsen.

Reavinster vid försäljningar (+17,1 Mkr)

Hittills under år 2016 uppgår realisationsvinsterna vid fastighets- 
och inventarieförsäljningar till hela 17,3 Mkr. Av dessa ska 10,7 
Mkr inte inräknas när en avstämning görs mot det s k balanskra-
vet vid årets slut. Det är i första hand tre större försäljningar som 
skett av fastighet i kv Bautastenen och i kv Städet i Värnamo, 
samt Norrhamra i Bor. Därutöver har kommunen sålt en del tom-
ter för enfamiljsvillor.

Resultat och balansavstämning

Finansiering och övrig verksamhet beräknas till årets slut innebä-
ra ett budgetmässigt överskott på sammanlagt 12,5 Mkr. 
 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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Redovisning per nämnd – Finansiering och övrig verksamhet

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet

Belopp i kkr
Budget
 2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Intäkter -2 337 322 -2 366 649 29 327 -1 191 990 -1 121 890 -2 241 661

Kostnader 538 196 554 994 -16 798 273 119 251 168 501 101

Nettokostnad -1 799 126 -1 811 655 12 529 -918 871 -870 722 -1 740 560

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

KF/KS för oförutsedda behov (reste-
rande del av anslag för fördelning) 328 328 0 0 0 0

Särskilda satsningar för kvalitetsut-
veckling (resterande del av anslag 
för fördelning) 1 399 1 399 0 0 0 0

Övriga mindre verksamheter 14 431 11 331 3 100 4 180 509 443

Reavinster/-förluster vid fastighets- 
och inventarieförsäljningar 0 -17 150 17 150 -17 150 -1 496 -4 958

Pensioner, netto 30 955 39 978 -9 023 24 189 18 322 35 801

Återbetalning av premie AFA 0 0 0 0 -14 400 -14 436

Personalomkostnader, netto 0 -1 965 1 965 -1 179 -791 -1 635

Kapitaltjänstintäkter från 
förvaltningarna -145 933 -143 952 -1 981 -72 260 -76 248 -151 141

Avskrivningar/nedskrivningar 89 999 88 794 1 205 43 376 46 150 83 427

Allmän kommunalskatt, utjämning 
och fastighetsavgift -1 791 699 -1 786 457 -5 242 -896 961 -841 321 -1 684 837

Finansiella intäkter -5 600 -6 988 1 388 -4 343 -3 508 -5 503

Finansiella kostnader 6 994 3 027 3 967 1 277 2 061 2 279

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0

Nettokostnad -1 799 126 -1 811 655 12 529 -918 871 -870 722 -1 740 560

Investeringar

Belopp i kkr
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter 90 783 20 100 -70 683 4 250 0 0

Nettoinvesteringar 90 783 20 100 -70 683 4 250 0 0

Största investering
Budget 
2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Investeringar som kräver särskilt 
beslut av Kommunfullmäktige 89 933 19 250 -70 683 0 0 0

Investeringar som kräver särskilt 
besluta av Kommunstyrelsen 850 850 0 0 0 0

Not.     
Större delen av investeringar som beräknas lyftas och användas ur kommunfullmäktiges investe-
ringsram redovisas under tekniska utskottet. Av totala kvarstående medel i kommunfullmäktiges 
investeringsram (89,9 Mkr) beräknas nämnderna lyfta ca 15 Mkr och förbrukas till årets slut, 
resterande medel innebär i regel tilläggsbudgetering till nästkommande år.   
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Sammanställd redovisning 

Förvaltningsberättelse

Översikt

En stor del av den kommunala verksamheten bedrivs i aktiebolag 
eller annan företagsform. För Värnamo kommun utgör detta ca 
20 % av hela ”koncernens” omsättning, som under första halvåret 
2016 uppgick till nästan 1,4 miljarder kronor.
 Landets kommuner har valt att organisera sig på olika sätt och 
bildat bolag i varierande omfattning. I Värnamo har bolagisering 
skett av boendet i flerfamiljshus (Finnvedsbostäder AB), elhandel, 
elnät, fjärrvärme, gas, datakommunikation och energitjänster 
(Värnamo Energi AB).
 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB äger och förvaltar 
fastigheten Gummifabriken (Knekten 16) i Värnamo. 
 Värnamo kommun äger ett moderbolag - Värnamo Stadshus 
AB. Detta bolag är ett holdingbolag som i sin tur är ensam ägare 
till de tre dotterbolagen. 
 Värnamo Energi AB äger i sin tur hela Värnamo Energi Pro-
duktion AB och Värnamo Elnät AB och Växjö Värnamo Biomass 
Gasification Centre AB (VVBGC). 
 Finnvedsbostäder AB är helägare till bolaget Studentbostäder AB. 
 Vatten-, avlopps- och renhållningsverksamheten är områden 
som många kommuner bolagiserat, så har inte skett i Värnamo 
kommun utan verksamheten bedrivs i förvaltningsform. 

Ägarförhållanden 
I april 2010 förvärvade Värnamo kommun resterande 45 % av 
aktierna i Värnamo Energi AB från E.ON. Bolaget blev därmed 
helägt av Värnamo kommun.
 I november månad 2010 sålde Värnamo kommun Gummifabri-
ken (Knekten 16) till det vilande kommunägda bolaget Värnamo 
Kommunala Industrifastigheter AB. Bolaget övertog fastigheten 
till bokfört värde och övertog också ansvaret för den påbörjade 
ombyggnationen. Det vilande bolaget blev därmed åter aktivt.
 I slutet av 2010 genomfördes en koncernbildning. Hela Värna-
mo kommuns aktieinnehav i Finnvedsbostäder AB, Värnamo En-
ergi AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB såldes 
till det nybildade holdingbolaget Värnamo Stadshus AB. Detta 
bolag ägs till 100 % av Värnamo kommun och styrelsen utgörs av 
ledamöter ur kommunstyrelsen.

Resultat och ekonomisk ställning

Den sammanställda redovisningen för första halvåret 2016 
redovisar en vinst på 37,5 miljoner kronor. Tillgångarna i den 
kommunala ”koncernen” uppgår till 4,4 miljarder kronor och de 
långfristiga skulderna till 2,1 miljarder kronor. Soliditeten är vid 
periodens utgång 37,9 %.

Interna affärer 
Köp och försäljning av varor och tjänster inom hela kommun-
koncernen uppgår till 91 miljoner kronor. De koncerninterna 
kortfristiga fordringarna och skulderna uppgick vid periodens slut 
till 25 miljoner kronor. 

Övergripande mål för 

Värnamo kommuns företagskoncern fr o m 2013

Kommunfullmäktige har också antagit en ny vision ”Värnamo – 
Den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035”. Denna 
gäller också för de kommunala bolagen. 
 Kommunfullmäktige antog i juni 2015 även nya övergripande 
mål. Dessa gäller också för de majoritetsägda bolagen. Någon 
uppföljning av dessa sker inte i delårsbokslutet utan först i bok-
slutet vid årets slut. Bolagen har i uppdrag att under 2016 ta fram 
nya mål för verksamheten som kommunicerar med de övergripan-
de målen. 
 Kommunfullmäktige har antagit ett syfte med de kommunägda 
bolagen enligt följande. ”De företag som ägs av Värnamo kom-
mun skall på affärsmässiga grunder erbjuda kunderna tjänster/
service kostnadseffektivt och med rätt kvalitet.”

Väsentliga händelser i bolagen under året

Händelser och förhållanden som övergripande påverkar bolagen 
är framförallt det låga ränteläget som bidrar till klart bättre 
ekonomiska förutsättningar. Samtliga bolag investerar mycket 
i bostäder, fjärrvärme, kommunikation och i gummifabriken, 
varför ränteläget nu och framöver har stor påverkan på bolagens 
ekonomi.

Värnamo Elnät AB VVBGC
Värnamo  Energi 
Produktion AB

Studentbostäder AB

Värnamo Stadshus AB

Värnamo kommun

Värnamo Energi AB Finnvedsbostäder AB
Värnamo Kommunala
Industrifastigheter AB
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Sammanställd redovisning 

Bostadsbristen är påfallande och även om det innebär att Finn-
vedsbostäder i princip har alla lägenheter uthyrda så skapar situa-
tionen en bostadskö som innebär att antalet invånare i kommunen 
inte kan växa på det sätt som annars hade varit möjligt. Under 
2016 blir ytterst få ny lägenheter klara för inflyttning. Däremot 
under 2017 kommer betydligt fler att bli klara, t ex i kv Städet, 
Bautasten och Duvan i Värnamo.
 Värnamo Energi AB har fått på en ansökan om bidrag till 
fortsatt bredbandsutbyggnad. Även om Värnamo redan nu ligger 
väldigt långt fram i bredbandsutbyggnaden finns ambitionen att 
fortsätta utbyggnaden så att i princip alla ska ha möjlighet till 
anslutning. Trots uteblivna bidrag planeras en fortsatt utbyggnad. 
Det är dock troligt att denna kommer att ske i en långsammare 
takt än vad som annars hade varit möjligt.

 Ombyggnaden av etapp 2 av gummifabriken pågår för fullt. 
I mitten av 2017 ska hela byggnationen vara klar och invigning 
kommer att ske i september månad 2017. 
Andra väsentliga händelser i bolagen framgår av respektive bo-
lags delredovisning i denna delårsrapport. 

Övriga händelser i koncernen

En utvärdering av styrelsearbetet i samtliga kommunala bolag 
genomförs i början av varje år. Överlag visar utvärderingarna att 
styrelsearbetet fungerar mycket väl och att förbättringar har skett 
inom flera områden.

Det blev fullt hus när det särskilda boendet Lindgården i Rydaholm officiellt invigdes 
på torsdagseftermiddagen. Invigningstalade gjorde omsorgsförvaltningens ordförande 
Arnold Carlzon.
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Sammanställd redovisning 

KONCERN KOMMUN

Belopp i Mkr Not
Kommun- 

koncernen 160630
Värnamo kommun 

160630

Verksamhetens intäkter A 459,4 266,5

Verksamhetens kostnader A -1 213,9 -1 103,1

Nettokostnader exkl avskrivningar -754,5 -836,6

Avskrivningar -87,1 -43,1

Verksamhetens nettokostnader -841,6 -879,7

Skatteintäkter 745,2 745,2

Generella statsbidrag och utjämning 151,7 151,7

Finansiella intäkter 0,6 4,1

Finansiella kostnader -16,3 -1,2

Resultat efter finansiella poster 39,6 20,1

Skattkostnad -2,1 0,0

Årets resultat 37,5 20,1

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen 37,5 20,1

Reducering av realisationsvinster -10,7 -10,7

Årets utvidgade balanskravsresultat 26,8 9,3

Sammanställd resultaträkning

I mitten av maj började den länge planerade skejtparken byggas. I stället för ett första spadtag tryckte en politiker och två föreningsordföranden sina händer i cement som ska bli en platta i parken.
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Sammanställd redovisning 

Sammanställd balansräkning

KONCERN KOMMUN

Belopp i Mkr Not
Kommun-

koncernen 160630
Värnamo  kommun 

160630

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 3 863,7 1 773,4

Andelar i koncernföretag 0,0 4,0

Summa anläggningstillgångar 3 863,7 1 777,4

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 12,4 12,4

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

     Övriga omsättningstillgångar A 219,5 144,7

     Kassa och bank 347,6 334,9

Summa omsättningstillgångar 567,1 479,6

SUMMA TILLGÅNGAR 4 443,2 2 269,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

Eget kapital

     Eget kapital B 1 684,8 1 333,5

     Därav årets resultat 37,5 20,1

Avsättningar

     Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 35,1 35,1

     Andra avsättningar C 181,7 109,7

Summa avsättningar 216,8 144,8

Skulder

     Långfristiga skulder D 2 063,5 292,8

     Kortfristiga skulder A, E 478,1 498,3

Summa skulder 2 541,6 791,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 443,2 2 269,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar 631,0 631,0

Övriga ansvarsförbindelser 2 411,3 2  410,6

Medlemskap i Kommuninvest F
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Sammanställd redovisning 

Noter till sammanställd redovisning

Not A. Eliminering av interna poster

Eliminering av interna poster, dels inom kommunkoncernen samt dels inom 
bolagskoncernen, har skett med följande totalbelopp:

Belopp i kkr 160630

Intäkter 96,4

Kostnader -93,4

Balansräkning -3,0

Kortfristiga fordringar -198,7

Kortfristiga skulder 198,7

Not F. Medlemskap i Kommuninvest

Värnamo kommun har i april 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik-
telser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-06-30 var medlemmar i Kommunin-
vest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.    
 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts 
ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommu-
nerna 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 2016-06-30 uppgick 
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 351 mdkr och totala tillgångar 
till 346 mdkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 896 Mkr 
och andelen av de totala tillgångarna till 1 870 Mkr.   

Not B. Kortfristiga fordringar
Belopp i kkr 160630

Ingående eget kapital 1 643,6

Korrigering av eget kapital, utreds vid bokslut 1,1

Uppskrivning av värde på insatskapital hos Kommuninvest 
ekonomisk förening 2,6

Årets resultat 37,5

Utgående eget kapital 1 684,8

Not C. Andra avsättningar
Belopp i kkr 160630

Underhållsreserv 6,3

VA-investeringsfond 78,6

Övriga avsättningar 96,8

181,7

Not D. Långfristiga skulder
Belopp i kkr 160630

Långfristiga skulder Värnamo kommun 292,8

Långfristiga skulder Värnamo Kommunala Industrifastigheter 441,4

Långfristiga skulder Värnamo Energi AB (koncernen) 225,3

Långfristiga skulder Finnvedsbostäder AB 883,6

Långfristiga skulder Studentbostäder AB 10,9

Långfristiga skulder Värnamo Stadshus AB 209,5

2 063,5

Nyckeltal
160630

Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning

93,8%

Eget kapital i procent av totala tillgångar (soliditet) 37,9%

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder 
(balanslikviditeten)

1,19

Not E. Kortfristiga skulder
Belopp i kkr 160630

Kortfristiga skulder Värnamo kommun 498,3

Kortfristiga skulder Värnamo Kommunala Industrifastigheter 35,2

Kortfristiga skulder Värnamo Energi AB (koncernen) 67,5

Kortfristiga skulder Finnvedsbostäder AB 68,5

Kortfristiga skulder Studentbostäder AB 0,2

Kortfristiga skulder Värnamo Stadshus AB 7,1

Eliminering mellan bolag -198,7

478,1
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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 bo-
lagskoncernen tagits fram som antagits av Kommunfullmäktige. 
Dessa följs upp vid årets slut. 
 Under hösten 2016 ska varje bolag i koncernen ta fram nya mål 
som ligger i linje med Värnamo kommuns nya vision och nya 
övergripande mål. Dessa nya bolagsmål ska gälla från 2017.

Detta har hänt under 2016

Under första delen av 2016 har en översyn skett av de generella 
ägardirektiven, de individuella ägardirektiven samt bolagsord-
ningarna för samtliga bolag i koncernen. Efter diskussion med 
bolagen och beredning av styrelsen i Värnamo Stadshus AB och 
Kommunstyrelsen antog Kommunfullmäktige dessa 2016-03-31. 
Därefter har respektive bolag vid årsstämmorna under maj månad 
2016 fastställt direktiven.
 De verkställande direktörerna i koncernens bolag har tillsam-
mans tagit fram dels en gemensam mall för styrelsernas arbets-
ordning och dels en mall för VD-instruktioner. Samtliga bolag i 
koncernen kommer under året att använda dessa mallar men kan 
göra mindre anpassningar efter de egna behoven. 
 En utvärdering av styrelsearbetet i samtliga kommunala bolag 
har genomförts under våren. Det är tredje gången det sker samlat 
för hela koncernen. I stort visar utvärderingarna att styrelsearbe-
tena fungerar mycket väl och att förbättringar har skett inom flera 
områden.
 Värnamo Stadshus AB har under maj månader hållit ägarsam-
råd med alla de tre dotterbolagen.

Periodens utfall

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 Finnvedsbo-
städer AB med 98.000 kronor.
 Utdelningen från Värnamo Energi AB är högre än budgeterat.
Bolagets lån, som uppgår till 209.500.000 kronor, har en re-
lativt lång löptid avseende såväl kapital som ränta. Ett lån på 
49.500.000 kronor förfaller till betalning vid 2016 års slut och ett 
ersättningslån kommer att tas. Nästa omskrivning av lån därefter 
sker först i slutet av 2018.

Värnamo Stadshus AB

Prognos för helår 2016

Dotterbolaget Värnamo Kommunala Industrifastigheter (VKIAB) 
prognostiserar mindre underskott än vad som planerats sedan 
tidigare. Orsaken är i första hand lägre räntekostnader men också 
lägre driftskostnader.
 Detta påverkar Värnamo Stadshus ABs ekonomi genom att 
mindre koncernbidrag därmed behöver lämnas till VKIAB.
För 2016 beräknas preliminärt koncernbidrag från Värnamo 
Energi AB på 17,7 Mkr. Av dessa planeras 8,5 Mkr lämnas till 
VKIAB som koncernbidrag. 
 Resultatet för 2016 beräknas bli +1,6 Mkr.
 Utdelningen till Värnamo kommun beräknas bli 1,5 Mkr, vilket 
är oförändrat i förhållande till årets utdelning.

Framtida utveckling

Ett närmare samarbete mellan bolagen i koncernen eftersträvas 
hela tiden. 
 Samarbetet mellan Värnamo Kommunala Industrifastigheter 
AB och Finnvedsbostäder AB har påbörjats och utvecklas efter 
hand.
 Kommunen har initierat en utredning om en effektivare 
fastighetsförvaltning. En extern konsult har under hösten 2015 
översiktligt utrett om det sätt på vilket fastigheterna för närvaran-
de hanteras är det mest optimala. Rapporten är överlämnad till 
kommunstyrelsen och arbetet fortsätter under 2016/2017.
 Ett samarbete mellan kommunikatörerna i Värnamo kommun 
och i de kommunala bolagen har inletts under 2015. Arbetet med 
att utöka samverkan fortsätter under 2016.
 Bolagen i koncernen kommer framöver att få möjlighet att delta 
i de övergripande utbildningar som kommunen anordnar. 
 Bolagen har möjlighet att delta i de upphandlingar som kom-
munen genomför. Ett närmare samarbete inom detta område har 
initierats.

Sammanställd redovisning  – Värnamo Stadshus AB
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Sammanställd redovisning –  Värnamo Stadshus AB

Balansräkning

Belopp i kkr 16-06-30
Bokslut 

2015

Anläggningstillgångar 216 028 216 028

Omsättningstillgångar 19 929 32 710

Summa tillgångar 235 957 248 738

Eget kapital 19 383 28 227

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 209 500 209 500

Kortfristiga skulder 7 074 11 011

Summa eget kapital och skulder 235 957 248 738

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i kkr
Budget
 2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Rörelsens intäkter 0 0 0 0 0 0

Rörelsens kostnader -350 -350 0 -168 -178 -317

Avskrivningar 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat -350 -350 0 -168 -178 -317

Finansiella intäkter 200 1 498 1 298 1 498 1 562 1 571

Finansiella kostnader -8 618 -8 719 -101 -4 411 -4 461 -8 773

Resultat efter finan-
siella poster -8 768 -7 571 1 197 -3 081 -3 077 -7 519

Bokslutsdispositioner 4 741 9 200 4 459 -4 250 -5 500 9 200

Skatt på årets resultat 0 -29 -29 -12 0 -26

Årets resultat -4 027 1 600 5 627 -7 343 -8 577 1 655

Årets investeringar 0 0 0 0 0 0

Årets nettoomsättning 0 0 0 0 0 0

Soliditet, % 8,2 7,6 11,3

Värnamo kommun var en av utställarna på Jobb GPS i Gummifabriken, en mässa som vill vara en mötesplats för den som erbjuder arbete och den som vill ha arbete.
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Sammanställd redovisning  – Värnamo Energi AB

Avstämning av bolagets mål

Koncernens rörelseresultat för första halvåret 2016 är lägre än 
budget. Orsaken hör främst samman med första kvartalets höga 
temperaturer samt låga elpriser under kvartalen. Höga tempera-
turer påverkar försäljningen i värme-, elhandels- och elnätsverk-
samheten. 

Detta har hänt under 2016

Fortsatta stora investeringar görs inom fjärrvärme och kommuni-
kationsverksamheten, varvid många nya kunder ansluts till näten.

Periodens utfall

Prognos för rörelseresultatet för helåret beräknas till 3,1 Mkr lägre 
än budget, låga räntekostnader gör att prognosen för resultatet 
efter finansiella poster beräknas till 0,7 Mkr lägre än budget.

Framtida utveckling

Bolaget har ännu inte fått några bidrag för utbyggnad av kommu-
nikationsnäten på landsbygden.

Värnamo Energi AB (koncernen)

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i kkr
Budget
 2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Rörelsens intäkter 349 540 341 040 -8 500 177 889 168 290 319 747

Rörelsens kostnader -251 025 -245 825 5 200 -127 731 -116 708 -232 332

Avskrivningar -54 065 -53 900 165 -25 395 -26 411 -50 947

Rörelseresultat 44 450 41 315 -3 135 24 763 25 171 36 468

Finansiella intäkter 0 1 120 1 120 51 1 308 1 830

Finansiella kostnader -6 100 -4 800 1 300 -2 400 -3 395 -6 430

Resultat efter
finansiella poster 38 350 37 635 -715 22 414 23 084 31 868

Bokslutsdispositioner -20 000 -20 000 0 0 0 -19 200

Skatt på årets resultat -5 000 -5 000 0 0 0 -2 831

Årets resultat 13 350 12 635 -715 22 414 23 084 9 837

Balansräkning

Belopp i kkr 16-06-30
Bokslut 

2015

Anläggningstillgångar 555 123 569 331

Omsättningstillgångar 98 721 109 157

Summa tillgångar 653 844 678 488

Eget kapital 293 513 272 500

Obeskattade reserver

Avsättningar 67 451 72 154

Långfristiga skulder 225 350 246 180

Kortfristiga skulder 67 530 87 654

Summa eget kapital och skulder 653 844 678 488

Ställda säkerheter 350 350

Ansvarsförbindelser 300 300

16-06-30 15-06-30

Personalkostnader (kkr) 21 999 19 524

Tillsvidareanställda 45 44

Omräknat till heltidstjänster 43 42

Belopp i kkr 16-06-30 15-06-30

Årets investeringar 14 387 20 662

Årets nettoomsättning 166 101 162 193

Soliditet, % 53% 43%
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Sammanställd redovisning – Finnvedsbostäder AB

Avstämning av bolagets mål

Antalet lediga lägenheter har under halvåret varit 0,3 % eller 7 st 
i genomsnitt per månad. Hyrorna för 2016 höjdes med 0,71 % 
från och med 1:a januari. 

Detta har hänt under 2016

Under perioden har bolaget gjort två förärv av fastigheter, dels 
Norrhamra i Bor och dels Kv. Städet, i båda fallen har Värnamo 
kommun varit säljare. 
 På Kv. Städet har även nyproduktion av 74 lägenheter kommit 
igång. Upphandling har skett under våren och projektet påbör-
jades innan sommaren. Under våren har även en totalrenovering 
och tillbyggnad av Vråenvägen 27 (tidigare Härbergets vänner) 
slutförts. Här finns nu Värnamo kommun som hyresgäst med 
verksamhet inom vård och omsorg. På Kv. Doktorn har en total 
ombyggnad av ICA-Supermarket påbörjats. Detta sker i samver-
kan med ICA och en ny butiksansvarig.

Periodens utfall

Resultatet för första halvåret är bättre än budget. Framförallt 
är det hyresintäkterna som ökat, mest beroende på förvärvet av 
Norrhamra i Bor men även lägre vakanser har bidragit positivt. På 
kostnadssidan fortsätter de historiskt låga räntenivåerna att gynna 
bolaget positivt både på kort och lång sikt. Personalkostnaderna 
ökar, främst beroende på pågående omorganisation men även 
ökad satsning på kompetensutveckling och utbildning. I övrigt 
följer kostnaderna budget.

Finnvedsbostäder AB

Prognos för helår 2016

Prognosen för helåret är positiv. Finnvedsbostäder räknar med 
en fortsatt god uthyrning med historiskt låga vakanstal, fortsatta 
låga kostnader för bolagets finansiering samt en god påverkan av 
de många satsningar som genomförs inom energibesparing. Detta 
sammantaget gör att Finnvedsbostäder förväntas ett resultat som 
överstiger budget. Styrelsen förväntas under hösten ta ställning till 
om detta skall användas för ett utökat underhåll.

Framtid

Bolaget har tydliga krav från ägare och styrelse på att aktivt vara 
med och utveckla bostadsbyggandet i hela kommunen. Detta i 
samklang med en redan begynnande bostadsbrist gör att bolagets 
fokus mer och mer förskjuts mot en ökad nyproduktion. Detta 
ställer helt nya krav på resurser och kompetenser inom bolaget, 
vilket bidrar till att en övergripande organisationsförändring 
genomförs för att på ett bättre sätt vara rustade för kommande 
utmaningar. 
 Finnvedsbostäder skall vara hela kommunens bostadsbolag 
och har därför påbörjat ett övergripande projekt med målsättning 
att hitta ett koncept för småskalig nyproduktion av hyresrätter i 
kransorterna. Först ut blir Bredaryd och Bor där bolaget i dagslä-
get redan disponerar byggklara tomter.

Markanskaffning och planändringsarbete för framtiden är också 
områden som får ett större fokus. Här ser Finnvedsbostäder ett 
självklart samarbete med kommunen och dess exploateringsav-
delning.
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Sammanställd redovisning – Finnvedsbostäder AB 

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i kkr
Budget
 2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Rörelsens intäkter 196 313 200 595 4 282 100 687 93 248 189 086

Rörelsens kostnader -138 104 -139 052 -948 -71 167 -67 853 -137 090

Avskrivningar -29 851 -29 851 0 -14 083 -13 401 -25 666

Rörelseresultat 28 358 31 692 3 334 15 437 11 994 26 330

Finansiella intäkter 421 421 0 239 109 533

Finansiella kostnader -16 510 -16 328 182 -7 848 -8 446 -16 678

Resultat efter
finansiella poster 12 269 15 785 3 516 7 828 3 657 10 185

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 1 437

Skatt på årets resultat -2 649 -3 472 -823 -1 722 -501 -2 355

Årets resultat 9 620 12 313 2 693 6 106 3 156 9 267

Balansräkning

Belopp i kkr 16-06-30
Bokslut 

2015

Anläggningstillgångar 1 051 281 1 015 225

Omsättningstillgångar 79 741 19 005

Summa tillgångar 1 131 022 1 034 230

Eget kapital 174 589 168 580

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 4 352 4 352

Långfristiga skulder 883 587 792 430

Kortfristiga skulder 68 494 68 868

Summa eget kapital och skulder 1 131 022 1 034 230

Ställda säkerheter 133 677 -

Ansvarsförbindelser 352 352

16-06-30 15-06-30

Personalkostnader (kkr) 14 520 12 855

Tillsvidareanställda 39 43

Omräknat till heltidstjänster 38 42

Belopp i kkr 16-06-30 15-06-30

Årets investeringar 50 023 69 669

Årets nettoomsättning 100 687 93 248

Soliditet, % 15,4% 15,9%
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Sammanställd redovisning – Studentbostäder i Värnamo AB

Avstämning av bolagets mål

Antalet lediga lägenheter har under halvåret varit 6% eller 3 st i 
genomsnitt per månad.

Detta har hänt under 2016

Nya detaljplanen för området har blivit godkänd. Bolaget har 
arbetat vidare med att försöka köpa tre intilliggande fastigheter 
för att säkerställa framtida utbyggnad av studentbostäder. 

Periodens utfall

Resultatet för perioden är bättre än budget. Främsta orsak till detta 
är mindre vakanser/ökade hyresintäkter, låga räntekostnader och 
ett lågt utfall på underhållssidan. 

Personal

Bolaget har ingen anställd personal, tjänster köps av moderbola-
get Finnvedsbostäder AB.

Prognos för helår 2016

Vakanserna under sommaren har varit färre på grund av en större 
blockuthyrning till ett företag i regionen. Detta tillsammans med 
en stark tro på en bra uthyrning under resten av året gör att hel-
årsprognosen skruvas upp lite. Underhållet kommer under året att 
följa den plan som finns.

Framtida utveckling

Framtiden för bolaget och dess verksamhet ser ljus ut. Campus 
växer från år till år och efterfrågan på studentlägenheter förväntas 
öka. Med anledning av detta så fortsätter de långt framskridna 
planerna på nyproduktion. I ett första skede handlar det om upp 
till 24 nya lägenheter på befintlig fastighet. Styrelsen väntas ta be-
slut om detta under hösten. Det innebär i så fall att nya lägenheter 
kan stå klara till höstterminen 2018. Bolaget fortsätter med sina 
planer att förvärva mark i anslutning till Campusområdet för att 
på lång sikt trygga nyproduktionen av studentbostäder.

Studentbostäder i Värnamo AB

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i kkr
Budget
 2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Rörelsens intäkter 1 783 1 966 183 989 931 1 813

Rörelsens kostnader -1 074 -1 037 37 -381 -446 -857

Avskrivningar -318 -318 0 -159 -159 -317

Rörelseresultat 391 611 220 449 326 639

Finansiella intäkter 0 1 1 1 1 1

Finansiella kostnader -65 -33 32 -17 -50 -81

Resultat efter
finansiella poster 326 579 253 433 277 559

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0

Skatt på årets resultat -72 -127 -55 -95 -61 -145

Årets resultat 254 452 198 338 216 414

Balansräkning

Belopp i kkr 16-06-30
Bokslut 

2015

Anläggningstillgångar 11 831 11 989

Omsättningstillgångar 1 891 1 648

Summa tillgångar 13 722 13 637

Eget kapital 2 501 2 162

Obeskattade reserver 176 176

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 10 861 10 744

Kortfristiga skulder 184 555

Summa eget kapital och skulder 13 722 13 637

Ställda säkerheter - -

Ansvarsförbindelser - -

Belopp i kkr 16-06-30 15-06-30

Årets investeringar 0 0

Årets nettoomsättning 989 931

Soliditet, % 19,2% 14,9%



77

Sammanställd redovisning – Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Avstämning av bolagets mål

Fastighetsdriften av etapp 1 fortlöper på ett bra sätt. Etapp 2 är nu 
mer än halvvägs byggt och installationerna tar full fart medan riv-
ningsarbetet minskar. Arbetet följer de policys och bestämmelser 
som finns för bolaget. Under första halvåret har 3 styrelsemöten 
genomförts.

Detta har hänt under 2016

Etapp 2 pågår för fullt och är i skrivande stund på planlagt fär-
digdatum. Byggorganisationen är på plats och fungerar väl med 
kontinuerliga möten mellan beställaren och generalentreprenören. 
En fastighetsförvaltare för den dagliga driften har anställts. Under 
våren har stombyggnationerna av Live-sal, Auditorium och bio-
graferna skett. Arbetet har övergått från rivnings- till installations-
skede.

Periodens utfall

Resultatet för första halvåret är bättre än budget vilket främst 
beror på nuvarande ränteläge samt mindre justeringar i det interna 
arbetet.

Prognos för helår 2016

Bolagets resultat kommer med all sannolikhet att bli bättre än 
budgeterat. Samtidigt så kommer det sannolikt mindre kostnader 
som kan komma att belasta resultatet i form av upprustning och 
reparationer av etapp 1.

Framtida utveckling

Bolaget kommer att driva etapp 2 tillsammans med byggorganisa-
tionen för att säkerställa att inflyttning och färdigställande kan ske 
som planerat vilket allt tyder på i dagsläget. 

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i kkr
Budget
 2016

Prognos 
2016

Av-
vikelse

Utfall tom 
2016-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2015

Rörelsens intäkter 8 988 8 988 0 4 445 4 495 9 026

Rörelsens kostnader -6 861 -6 861 0 -2 403 -2 353 -4 656

Avskrivningar -4 602 -4 602 0 -2 301 -2 301 -4 601

Rörelseresultat -2 475 -2 475 0 -259 -159 -231

Finansiella intäkter 0 5 5 5 9 9

Finansiella kostnader -6 000 -5 565 435 -2 721 -2 915 -5 672

Resultat efter
finansiella poster -8 475 -8 035 440 -2 975 -3 065 -5 894

Bokslutsdispositioner 8 500 8 500 0 4 250 5 500 10 000

Skatt på årets resultat 0 -100 -100 -281 -536 -1 453

Årets resultat 25 365 340 994 1 899 2 653

Balansräkning

Belopp i kkr 16-06-30
Bokslut 

2015

Anläggningstillgångar 398 218 324 869

Omsättningstillgångar 85 987 50 819

Summa tillgångar 484 205 375 688

Eget kapital 7 561 6 566

Obeskattade reserver 0 0

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder 441 380 356 380

Kortfristiga skulder 35 264 12 742

Summa eget kapital och skulder 484 205 375 688

Ställda säkerheter – –

Ansvarsförbindelser – –

16-06-30 15-06-30

Personalkostnader (kkr) 877 738

Tillsvidareanställda 2 2

Omräknat till heltidstjänster 2 2

Belopp i kkr 16-06-30 15-06-30

Årets investeringar 75 650 23 409

Årets nettoomsättning 4 445 4 495

Soliditet, % 1,6% 1,8%
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Revisiorernas bedömning
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Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 
40 000 invånare 2035


