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I arbetet med delårsbokslutet görs även en bedömning av helårsre-
sultatet. För 2017 prognostiseras ett resultat på + 47 mnkr, vilket är 
3,1 mnkr sämre än den gällande budgeten. I driftprognosen finns 
några saker att notera:

• Driftverksamhetens helårsprognos visar på ett underskott  
 på 7,1 mnkr. 
• Pensionskostnaderna överstiger budget med sammanlagt 11 mnkr. 
• Realisationsvinsterna vid fastighets- och inventarie-försäljningar  
 uppgår till 7,4 mnkr. 
• Ökade skatteintäkter och utjämning med cirka 6,7 mnkr jämfört  
 med budget.
• Minskat upplåningsbehov har medfört lägre räntekostnaderna  
 än budgeterat med 1,9 mnkr.

Störst underskott beräknas uppstå för barn- och utbildningsnämn-
den med 8,9 mnkr. Underskottet ligger till största del inom grund-
skoleverksamheten medan gymnasieskolan visar på ett överskott. 
Även tekniska utskottet, samhällsbyggnadsnämnden och service-
nämnden redovisar underskott i prognosen på totalt 10,8 mnkr. 
Driftverksamheternas underskott begränsas dock av att omsorgs- 
och medborgarnämnden beräknas ha ett överskott på 12,3 mnkr.
  2016 hade kommunen en ovanligt stor befolkningsökning på 433 
personer och totalt landade invånarantalet på 33 906 invånare vid 
årsskiftet. Ökningstakten ser inte ut att  bli lika stor 2017. Vid halv-
årsskiftet uppgår befolkningsökningen till 89 personer och totalt ett 
invånarantal på 33 995.
 2016 års investeringar uppgick totalt till 213 mnkr. Prognosen för 
2017 års investeringar beräknas hamna på 278 mnkr. Bland första 
halvårets större investeringar kan nämnas ombyggnaden av Bors 
Högstadium, överföringsledning mellan Bredaryd och Stomsjö 
samt utbyte av en matarledning i Värnamo. För att nå upp till 
prognostiserad investeringsvolym på 278 mnkr krävs investeringar 
på upp emot 200 mnkr under andra halvåret. Utöver prognos finns 
ytterligare 200 mnkr i budgeterade investeringar. Framöver måste 
åtgärder  vidtas för att hitta en balans mellan planerade och utförda 
investeringar. 

Nämndernas delårsrapporter visar hur mycket som händer i Värna-
mo kommuns verksamhet under ett halvår, några exempel är:
• Landsbygdsdialogerna har fortsatt under första halvåret med 
besök i Lanna och Hörle medan Bredaryd och Forsheda står på tur 
under andra halvåret. Samtidigt har ett första landsbygdsråd haft 
premiär för 2017.
• Arbetet för premiären av de eldrivna stadsbussarna har pågått för 
fullt med planering och anordnande av hållplatser och bussgata, 
montering av laddstolpe samt provkörning av bussar.

• Planeringen av skolans utemiljö i Bor tillsammans med dess  
 invånare fortskrider i form av en medborgarbudget.
• Värnamo och dess installation ”Rutan” på Flanaden blev upp 
 märksammat då filmen ”The Square” vann guldpalmen i Cannes.
• Flera invigningar har ägt rum hittills under året såsom Storåns 
 kanotled, cykelled till Naturum, ny ridbana på Sörsjö och skate 
 parken i Värnamo.
• Beslut har tagits om att fortsätta utbyggnaden av fibernätet i  
 Värnamo kommun så att i princip alla fastboende inom Värnamo  
 kommun senast 2020-12-31 erbjuds bredband via fiber.
• Bostadsbyggnaden i kommunen ligger på en högre nivå än på  
 länge med bland annat inflyttning i kvarteret Duvan, Bautastenen  
 och Kärleken.
• Naturkartan för att hitta till naturens pärlor i Värnamo kommun  
 har lanserats.
• Tre av fyra sökta utbildningar har beviljats av Myndigheten för  
 Yrkeshögskolan.
• Ett välbesökt informationsmöte om planerna på ett nytt arenaom 
 råde har hållits.
• Arbetet med att etablera ett Kontaktcenter har påbörjats med  
 rekrytering av personal och planering av ombyggnation.
• Vid årsskiftet bildade miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och  
 räddningstjänsten en ny gemensam samhällsbyggnadsförvaltning. 

Under andra halvåret 2017 ser vi fram emot färdigställandet av vår 
kommande tillväxtmotor – Gummifabriken. Väntan från det att 
kommunfullmäktige fattade beslut den 9 juni 2014 har varit lång 
men nu är snart väntan över och vi är många som ser fram emot 
verksamhetsstart.
 Sverigeförhandlingens arbete närmar sig sitt slut. Förhandlar-
nas uppdrag är att senast den sista december 2017 presentera en 
slutrapport för regeringen som bland annat innehåller ett förslag 
till en strategi för en utbyggnad av den nya höghastighetsjärnvägen 
men också ingångna överenskommelser med berörda kommuner om 
åtgärder kopplade till höghastighetsjärnvägen. Förslag till överens-
kommelse kommer att beslutas i kommunfullmäktige under hösten.

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 2017 visar ett överskott på 
18 mnkr, vilket är 2 mnkr sämre än föregående års motsvarande 
period. Den ursprungliga årsbudgeten för 2017 hade ett resultat på 
+51 mnkr. 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 +50 mnkr.

Prognosresultat för helår 2017

Resultatet för helåret 2017 uppgår enligt prognosen till +47 mnkr, 
vilket är 3 mnkr sämre än budgeterat. 
 Nämnderna prognostiserar sammanlagt ett underskott med  
7 mnkr. De största underskotten visar barn- och utbildningsnämn-
den med -8,9 mnkr, servicenämnden 3,7 mnkr, tekniska utskottet 
-3,6 mnkr och samhällsbyggnadsnämnden med -3,5 mnkr. Dessa 
underskott vägs delvis upp av att omsorgsnämnden visar en 
helårsprognos på +6,8 mnkr och medborgarnämnden +5,5 mnkr. 
Övriga nämnder prognostiserar mindre över- eller underskott till 
årets slut.
 Finansiering/övrig verksamhet förväntar sig ett överskott med 
4 mnkr, vilket främst kan förklaras av försäljning av fastigheter 
och ett överskott avseende skatteintäkter och utjämning. Under-
skott finns för pensionskostnader och avskrivningar. 
 Avstämning mot lagens krav om balans i ekonomin, där vissa 
reavinster undantas, visar en prognos med ett helårsresultat på 
+40 mnkr. Nedan redovisas de största budgetavvikelserna och de 
största förklaringarna till dem. 

Personalredovisning

Per 2017-06-30 har Värnamo kommun 2 537 tillsvidareanställda 
årsarbetare, att jämföra med 2 515 per 2016-12-31. Det innebär 
en ökning med 22 årsarbetare. Ökning av tillsvidareanställda sker 
främst inom omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen 
medan antalet anställda inom barn- och utbildningsförvaltningen 
minskar.
 Den totala sjukfrånvaron har under första halvåret 2017 ökat 
med 0,2 procentenhet till 6,7 % jämfört med motsvarande period 
2016. Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,6 % och för män till 
3,5 %.
 Andelen sjukfrånvaro längre än 60 dagar har ökat med 0,5 
procentenheter till 55,2 %. 

Pensioner

Under första halvåret har pensionskostnaderna varit  8 mnkr högre 
än budgeterat. Prognosen till årets slut pekar mot en kostnad som 
är hela 11 mnkr högre än budget på sammanlagt 32 mnkr. 
 Orsaken till den stora avvikelsen 2017 är att en ny beräkning 
av vissa grupper/personer har skett samt att framtida nivåer på de 
anställdas tjänstepension efter uppräkning med bedömd avkast-
ning nu görs redan vid intjänandet istället för som tidigare när den 
anställde börjar ta ut pensionen. Detta ökar kostnaderna nu men 
minskar framtida kostnader.
 Pensionskostnadsberäkningarna görs av en anlitad adminis-
tratör. Det är anmärkningsvärt att skillnaden blir så stor för ett 
enskilt år och det är oerhört svårt att prognostisera denna del.

Inledning

Ekonomisk sammanfattning



5

Inledning

Allmän kommunalskatt

Årets intäkter för allmän kommunalskatt och kommunalekono-
misk utjämning (inklusive fastighetsavgift) har budgeterats till  
1 859 mnkr. En skatteunderlagsprognos för 2017 har upprättats 
av SKL i augusti och är 1,5 mnkr sämre än prognosen som pre-
senterades i april. Orsaken är en minskad tillväxt av skatteunder-
laget genom att den totala lönesumman i samhället blivit lägre 
än tidigare prognostiserats. Dock är prognosen för inkomståret 
2017 oförändrad (-2,8 mnkr). Prognosen kan komma att ändras 
eftersom hela taxeringen ännu inte är klar.
 Sammanlagt beräknas allmän kommunalskatt, utjämning och 
fastighetsavgifter till årets slut innebära ett överskott med 
6,7 mnkr i förhållande till budget.

Nettoinvesteringar

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 81 mnkr, vilket är 
37 mnkr lägre än samma period 2016. Tekniska utskottet står för 
största andelen av investeringarna (64 mnkr). 
 I den avgiftsfinansierade verksamheten (vatten, avlopp och 
renhållning) uppgår investeringarna hittills i år till 57 mnkr.

 De största investeringar hittills avser överföringsledning 
Bredaryd-Stomsjö (8 mnkr), ombyggnad av Bors högstadieskola 
(5 mnkr) och utbyte av matarledning i Värnamo (4,2 mnkr).
 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 
278 mnkr, vilket är 212 mnkr lägre än de totala budgetanslagen. 
Utöver årsbudget finns i anslagen också en omfattande ombudge-
tering (tilläggsbudget) av investeringar från tidigare år som inte 
genomförts på grund av förseningar. 

Sammanträde med kommunfullmäktige.
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Förvaltningsberättelse 

Avstämning av kommunens övergripande mål

Delaktighet – medborgare och medarbetare är delaktiga i 

kommunens utveckling

Därför har kommunen 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.  Målet är delvis uppfyllt.

Medborgarna i Värnamo kommun får svar på sina frågor. Med-
borgaren ska få ett gott bemötande. En gemensam informations- 
och kommunikationsplan för hur kommunikation  och dialog sker 
av verksamheternas resultat har tagits fram under 2016 .

0
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Telefon
Bemötande Möjlighet att

påverkaDelaktighet
utveckling
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Indikatorer; Medborgare får svar på sina frågor.   2015    2016    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 sociala medier används 
- medborgardialoger genomförs enligt gemensam informations-
 och kommunikationsplan 

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

 Målet är inte uppfyllt.

Medarbetarna är insatta i målen5 för sin arbetsplats och Värnamo kommuns 
målstyrning6. Medarbetarna är delaktiga i arbetet7. Samtliga verksamheter 
har verksamhetsmål och indikatorer från 170101. (enligt SKLs modell)8
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Indikator: Verksamhetsuppföljning.   2015    2016    Delår 2017    Målnivå
Medarbetarundersökning genomförs hösten 2017.
          

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: 25%, resurser och resultat anges inte tydligt kopplade till varandra, ej  
 heller analys kring resultat av samverkan
Målnivå:  100 %

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

Mätmetod:   Andel övergripande mål och nämndsmål där jämförande 
	 		perspektiv	finns.
Nuläge:   29%
Målnivå:  100 %

Kompetensförsörjning – arbetsgivare kan anställa de 

medarbetare de behöver

Därför har kommunen 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.

Externt mål: Värnamo kommun samverkar aktivtmed externa 
aktörer för att främja och underlätta rekrytering för alla arbetsgivare 
i kommunen. Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara. 

 Målet är uppfyllt.

Indikator 2015 2016 Målnivå 2018

Svenskt Näringslivs Tillgång till kompetens 9 147 88 >100
Enkät till externa aktörer 10 45 % 30 %

  Målet är uppfyllt   Målet är inte uppfyllt   Mätningen inte gjord ännu

Värnamo kommuns fyra övergripande mål gäller från 1 januari 2016. Nämndsmål utifrån dessa övergripande mål trädde 
i kraft 1 januari 2017. Kommunen arbetar på övergripande nivå genom analys och uppföljning, samt i nämnder och 
verksamheter. Under respektive nämnds redovisning framgår hur kommunen arbetar för att uppfylla målen.
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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/Invånarnas möjligheter att påverka de 
 kommunala verksamheterna
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, 33-37
9) http://www.foretagsklimat.se/varnamo/enkatfragor Ranking av 290 kommuner 
 Tillgång till kompetens
10) Enkät som distribueras till näringslivet. 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) Medarbetarundersökning: Index, den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt 
 arbetsgivare om ett år?”
13) 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.
14) http://sekom.miljobarometern.se/varnamo (Nyckeltal 1a, 1b, 2, 3, 7, 9, 10a, 10b)
15) Kolada U00434 andel förnybart drivmedel
16) Fd Kolada U00468
17) Kolada U00707 

Internt mål: Som en attraktiv arbetsgivare11 utvecklar och be-
håller12 kommunen sina medarbetare. Värnamo kommun upplevs 
som en attraktiv arbetsplats13.  Mätningen är inte genomförd.

0
HME, 

Ledarskap
HME,

Motivation
Enskild fråga: 

”Vad tror du, har du bytt 
arbetsgivare om ett år?”

73
79

70
7576 76

0

20

40

60

80

100

Indikator: Medarbetarskap.   2015    Målnivå
Medarbetarundersökning genomförs hösten 2017.

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.  Målet är inte uppfyllt.

IIndikator: 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 (2017)   

Indikator: Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal, 
de åtta som gäller klimatet

Utgångs-
värde 2015 2016

Målupp-
fyllelse

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvå-
nare (ton/inv)

0,6
(1990)

0,4  
(2013)

0,3  
(2014)

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kom-
muninvånare (ton/inv)

5,1
(1990)

3,5  
(2013)

3,3  
(2014)

Antal resor per invånare gjorda med kollektiv-
trafik (resor/inv)

10
(2011) 12 13

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 37 
(2011) 52 % 59 %

Total mängd hushållsavfall per person 
(kg/person) 

454
(2014) 384 456

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunala lokaler

97 %
(2011) 98 % 99 %

Transportenergi för tjänsteresor med bil per 
årsarbetare (kWh/årsarbetare)

1140
(2013) 1790 1730

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil
(ton/årsarbetare)

0,33
(2013) 0,35 0,37

Nuläge: 6 nyckeltal utvecklas positivt, 0 oförändrade, 2 utvecklas negativt från 
föregående mätning. Målvärde: 0 nyckeltal utvecklas negativt (2018)

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

 Målet är inte uppfyllt.

Indikator 2014 2015 2016 Målnivå 2018

Andel fordon som drivs med förnybara 
drivmedel (%) 15 20 % 24 % 21 % 40 %

Antalet körda km/årsarbetare (km) 16 859 724* 1138 750
Energianvändning i kommunala 
byggnader (kWh/m2) 17 190 176 166 181

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

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

Därför har kommunen 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 nämnder 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.
 Nämndernas mål, indikatorer med nuläge och målnivåer åter-
finns i nämndernas verksamhetsplaner för 2017-2019, samt i bola-
gens affärsplaner. Vilka olika typer av indikatorer som kommunen 
använder beskrivs på nästa sida.
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Förvaltningsberättelse - Avstämning av kommunens övergripande mål
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Indikator: Hur kommunen mäter 
måluppfyllelse. 
  Resurser (8 %) 
  Aktivitet / prestation (20 %)   
  Subjektivt resultat (53 %)   
  Övrigt resultat (18 %) 
  Informationsmått (1 %) 

Medarbetarundersökning 
genomförs hösten 2017.

Att nämnderna använder olika typer av indikatorer för att mäta 
måluppfyllelsen ger en bredare uppföljning och bättre förutsätt-
ning för underlag till lärande och beslut om insatser.
 Fördelningen av indikatorer visar en dominans av resultatmått. 
En resultatindikator anger vilket mervärde som skapats 18. Dels 
subjektivt upplevda resultat i olika enkätundersökningar bland 
medborgare/brukare och medarbetare. Dels objektivt uppmätta 
resultat för medborgare/brukare/elever. Dominansen av resultat-
mått för nämndsmålen ger utrymme för verksamheternas mål och 
genomförandet. 
 Aktivitet/prestation är indikatorer som beskriver aktiviteter 
som kommunen gör för att uppnå resultat. Resursmått mäter vilka 
resurser (ekonomiska eller personella) som kommunen sätter in.
 Informationsmått är mått som kommunen till stor del inte kan 
påverka, men som har stor betydelse för kommunens utveckling 
(ex andel arbetslösa i kommunen).

18) Handbok för Kommunens Kvalitet i Korthet – En hjälpreda i det praktiska arbetet 
 med resultatstyrning (SKL 2015), s 30-32, 33-37

 Vid kommunstyrelsens strategimöte i maj 2017 skedde en 
kvalitativ uppföljning i samtalsform av hur presidier i nämnderna 
och förvaltningsledning ser på hur uppföljning av resultaten av 
indikatorerna kommer visa hur förvaltningen lyckas i uppdraget. 
Huvuddelen anser att det skulle kräva tätare mätpunkter, målstyr-
ning som modell behöver mer tid, och att målstyrningen endast 
delvis ger underlag till beslut om insatser, och endast delvis ger 
svar på vilken nytta verksamheten skapat för medborgarna. 
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Indikatorer per målområde.

Flest indikatorer finns för nämndernas delaktighetsmål. Nämn-
dernas klimatmål har minst antal indikatorer. För nämndernas 
kvalitetsmål finns 57 indikatorer. Nämnderna har 1–4 kvalitetsmål. 

För	första	gången	bjöd	Värnamo	kommun	in	till	medborgarbudget.	Bor-borna	fick	chansen	att	bestämma	hur	utemiljön	kring	den	nyrenoverade	skolan	ska	se	ut.



9

1) Perioden innebär tre år framåt respektive bakåt.
2) Affärsverksamhet avser renhållning samt vatten- och avloppsverksamhet. Av 
kostnaderna	för	exploatering	beräknas	75%	finansieras	genom	anläggningsavgifter	
samt försäljning av tomter och ersättning för grovplanering.
3) Perioden innebär tre år framåt respektive fem år bakåt.

Prognos för bokslut perioden 2015–2020  Prognos för bokslut perioden 2013–2020  

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

Årets resultat Investreringar
Årets resultat ska för perioden1 i genomsnitt inte understiga 2,5 %.

Mätmetod: Årets resultat, med undantag för de poster som vid 
balansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av 
del av pensionsförpliktelse intjänad till och med 1997, ska för 
perioden i genomsnitt inte understiga 2,5 % av summan av allmän 
kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift.  
Nulägesnivå: Prognos 2017-12-31 och Alliansens och Miljöpar-
tiets budget 2018 med plan 2019-2020 innebär +2,3 % för den 
aktuella perioden 2015-2020 (uppdaterat 2017-08-30).
Målnivå: Se målformulering. 
Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt 
årsbokslut).

Investeringar (exkl. affärsverksamhet och 75% av budget för explo-

atering2) ska för perioden3 i sin helhet självfinansieras.

Mätmetod: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exklusive 
affärsverksamhet och 75% av budget för exploatering**) ska för 
perioden*** inte överstiga summan av resultat (enligt balans-
avstämning och med justering för genomförd inlösen av del av 
pensionsförpliktelse intjänad till och med 1997) och under samma 
tidsperiod genomförda/planerade avskrivningar i den skattefinan-
sierade verksamheten.
Nulägesnivå: Prognos bokslut 2017-12-31 och Alliansens och 
Miljöpartiets budget 2018 med plan 2019-2020 innebär -117 mnkr 
för perioden 2013-2020 (uppdaterad 2017-08-30).
Målnivå: Se målformulering.
Uppföljningsintervall: Två gånger per år (delårsbokslut samt 
årsbokslut).

Förvaltningsberättelse
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Utvärdering av ekonomisk ställning

Resultat 

Kommunen redovisar för första halvåret 2017 ett resultat på 
+18 mnkr. Motsvarande resultat 2016 var +20 mnkr. 
 Den ursprungliga årsbudgeten för 2017 hade ett resultat på 
+51 mnkr. 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 +50 mnkr. 
 Prognosen för resultatet vid årets slut visar ett överskott med 
+47 mnkr; alltså 3 mnkr lägre än budgeterat. 
 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. 
 Nämnderna visar i sin helårsprognos ett förväntat under-
skott mot reviderad budget på sammanlagt -7 mnkr. De största 
underskotten visar barn- och utbildningsnämnden med -8,9 mnkr, 
servicenämnden -3,7 mnkr, tekniska utskottet -3,6 mnkr och sam-
hällsbyggnadsnämnden med -3,5 mnkr. 
 Omsorgsnämnden visar en helårsprognos på +6,8 mnkr och 
medborgarnämnden +5,5 mnkr.
 Övriga nämnder prognostiserar mindre över- eller underskott 
till årets slut. Se vidare driftredovisningen och respektive nämnds 
verksamhetsberättelse.

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår under första halvåret 2017 till 
81 mnkr. De största investeringarna avser överföringsledningar 
mellan Bredaryd och Värnamo samt ombyggnad av högstadie-
skolan i Bor. 
 Prognostiserade investeringar för helåret uppgår till 278 mnkr. 
Anslagna medel till investeringar är hela 490 mnkr; vilket innebär 
att en stor del 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. Om kommu-
nen 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 investeringsnivå 
som finns i investeringsplanen har det dock inte varit möjligt att 
fortsätta med detta efter 2013. Hittills har 250 mnkr upptagits i 
lån för den avgiftsfinansierade verksamhetens investeringar, fram-
förallt till det nya reningsverket. Under 2017 har ännu inte några 
nya lån upptagits men något lån kommer att upptas under hösten 
2017 om de nu prognostiserade investeringarna genomförs. Den 
beslutade maximala låneramen är i nuläget sammanlagt 409 mnkr.
  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 ekonomiska 
utrymmet för verksamheterna minskar. Även om räntenivåerna 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 närmaste tre budgetåren. Kommu-
nen 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 +47 mnkr blir, efter juste-
ring med realisationsvinsterna med 7 mnkr, sammanlagt 

Förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse

+40 mnkr. Det innebär att kommunen under 2017, om bokslutet 
blir enligt nuvarande prognos, kommer att uppfylla lagens krav 
om balans i ekonomin. 

Avstämning god ekonomisk hushållning utifrån prognos

Avstämning av de övergripande målen sker i särskilt avsnitt i 
denna delårsrapport. Avstämningen av nämndernas verksamhets-
mål för 2017 sker i respektive nämnds verksamhetsberättelse.

Avstämning övergripande finansiella mål utifrån prognos

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun har beslutat om 
följande övergripande finansiella mål för år 2017:

1. Årets resultat, med undantag för de poster som vid balans-
avstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del 
av pensionsförpliktelse intjänad t o m 1997, ska för perioden i 
genomsnitt inte understiga 2,5 % av summan av allmän kom-
munalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift. 

Prognos för årets resultat 2017, med justering för vissa realisa-
tionsvinster, uppgår till +40 mnkr. Summan av allmän kommu-
nalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastig-
hetsavgift beräknas uppgå till 1 866 mnkr. Förväntat årsresultat 
blir därmed +2,1 procent av dessa intäkter. 
 Vid avstämning tre år bakåt och tre års budget framåt (2015–
2020) uppgår resultatet till +2,3 procent. Det innebär att målet 
inte helt kommer att uppfyllas. 

2. Investeringar: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exklusive 
affärsverksamhet och 75 procent av budget för exploatering) 
ska för perioden inte överstiga summan av resultat (enligt ba-
lansavstämning och med justering för genomförd inlösen av del 
av pensionsförpliktelse intjänad till och med 1997) och under 
samma tidsperiod genomförda/planerade avskrivningar i den 
skattefinansierade verksamheten. 

Årets investeringar (exklusive affärsverksamhet och 75 procent av 
exploatering) beräknas uppgå till cirka 197 mnkr. Justerat årsresul-
tat (exklusive vissa realisationsvinster och avskrivningar) beräknas 
bli 120 mnkr. Årets investeringar i den skattefinansierade verksam-
heten överstiger därmed årets resultat och avskrivningar med 
77 mnkr. Självfinansieringsgraden blir därmed 61 procent.
 För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt 
(2013–2020) överstiger investeringarna summan av resultat och 
avskrivningar med cirka 117 mnkr.  Målet blir därmed inte 
uppfyllt. Skälet är främst de omfattande investeringarna som 
planeras genomföras under åren 2017–2020 men också att driftre-
sultat är lägre än målet.
 Se vidare särskilt avsnitt om avstämning av kommunens finan-
siella mål.

Utveckling av skatteintäkter och 

kommunalekonomisk utjämning

Den totala ökningen av skatteintäkter, kommunalekonomisk 
utjämning och kommunal fastighetsavgift mellan år 2016 och 
2017 beräknas bli 3,8 procent. År 2016 var ökningen 5,0 procent 
(exklusive effekt av skattehöjning med 1,7 procent). Det är fortfa-
rande en relativt hög tillväxttakt men, enligt prognoser från SKL, 
kommer den att avta under de närmaste åren.
 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 genom-
förts, nu med 0,40 procentenheter, vilket innebar cirka 28 mnkr 
mer i skatteintäkter. Trots denna höjning är Värnamo kommun 
bland de kommuner i länet som har lägst skattesats (21,52 pro-
cent).
 Avvikelsen mot budget för år 2016 avseende skatteintäkter 
och kommunalekonomisk utjämning (inklusive fastighetsavgift) 
beräknas till +6,7 mnkr. Orsaken till avvikelsen är främst några 
fler invånare än budgeterat och högre prognos för den kommunala 
fastighetsavgiften. 
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Utveckling av nettokostnader

Den totala ökningen av nettokostnaderna inklusive avskrivningar 
mellan år 2016 och 2017 beräknas uppgå till 7,1 procent, alltså 
betydligt mer än skatteunderlaget beräknas växa. Skälet är främst 
högre intäkter under 2016 (statsbidrag och AFA-återbetalningar) 
som medförde en låg nivå 2016.

Utveckling av nettokostnadsandelen

2013 2014 2015 2016 2017

Verksamhetsnetto av 
skatter + utjämning 92,0 % 94,5 % 93,6 % 89,8 % 92,5 %

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

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

97,2 % 99,9 % 97,9 % 94,7 % 97,7 %

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

Verksamhetens nettokostnadsandel beräknas under femårsperio-
den att öka med 0,5 procentenheter i förhållande till skatteintäkter 
och utjämning. 
 Avskrivningsnivån förväntas för 2017 ligga kvar ungefär oför-
ändrad över perioden men med en ökning från 2016 till följd av 
stora investeringar. 

Pensionsskulden (inklusive löneskatt)

I enlighet med den kommunala redovisningslagen betraktas 
pensionsrätt intjänad före 1998 inte som en skuld utan som en 
ansvarsförbindelse. Per 2017-06-30 uppgår kommunens pensions-
skuld i denna del till 617 mnkr, vilket är en minskning med 
1 mnkr jämfört med per 2016-12-31.
 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 2017 har en inlösen genomförts med 4 mnkr 
(inklusive löneskatt) som finansierats med överskottsmedel från 
tidigare gjorda inlösen. Totalt har därmed motsvarande 157 mnkr 
lösts in. Under 2017 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. 
 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-

Förvaltningsberättelse – Utvärdering av ekonomisk ställning

ningen för pensioner. Även avsättning för de förtroendevaldas rätt 
till pensioner görs. Genom omräkning och ny bedömning av vilka 
förtroendevalda som omfattas av pensionsrätten samt en ändring 
i beräkning av de framtida ränteeffekterna ökar avsättningen 
anmärkningsvärt under 2017. Denna förändring påverkar årets 
resultat.

Befolkningsutveckling

Efter en mellanperiod på två år (2008–2009) då kommunens invå-
narantal sjönk har under 2010–2017 befolkningsantalet åter ökat, 
under detta års första sex månader med 89 (33.995) personer. 
Årets ökning ligger i stort i linje med prognosen men är avsevärt 
lägre än för motsvarande period 2016 då ökningen var hela 278 
personer. 

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 2017. 
 Det demografiska trycket på verksamhetskostnaderna kommer 
att bli kännbart om några år och för att klara detta med nuvarande 
skattenivå krävs effektiviseringar och stor återhållsamhet i kost-
nadsökningarna
 De nämnder som prognostiserar större underskott måste vidta 
åtgärder för att begränsa dessa underskott till årets slut. 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 
framöver. Det är viktigt att denna högre resultatnivå bibehålls 
även under de kommande åren då investeringsnivån fortsatt är 
mycket hög.
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Invigning av cykelleden vid Store Mosse. Från vänster….har inte namnen, återkommer
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Förvaltningsberättelse 

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare (grundanställningar) har 
jämfört med 31 december 2016 ökat med 22 och antalet tidsbe-
gränsat månadsanställda har ökat med 1 årsarbetare. Sammantaget 
en ökning motsvarande 23 årsarbetare.
 De tillsvidareanställda årsarbetarna (grundanställningar) har 
ökat främst inom omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltning-
en. Inom omsorgsförvaltningen är antalet tillsvidareanställda fler 
jämfört med årsskiftet vilket främst beror på fler antal anställda 
inom funktionshinderomsorgen. Inom tekniska förvaltningen är 

De totala kostnaderna för övertid och mertid är cirka 1 mnkr 
högre eller 10,5 procent högre 2017 jämfört med 2016. Kostna-
derna för övertid är cirka 2,8 procent högre och kostnaderna för 

Personalredovisning

antalet årsarbetare fler inom verksamheterna fastighet, gata/park 
och fritid. 
 De tidsbegränsat månadsanställda har minskat med nio årsar-
betare inom medborgarförvaltningen, främst inom verksamheten 
ensamkommande barn. De tidsbegränsat månadsanställda har ökat 
med sex årsarbetare inom samhällsbyggnadsförvaltningen jämfört 
med årsskiftet (dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
respektive räddningstjänsten).

170101–170630 160101–160630

Övertid tkr Fyllnadslön tkr Totalt tkr Övertid tkr Fyllnadslön tkr Totalt tkr

Kommunledningsförvaltningen 208 30 238 270 20 290

Tekniska förvaltningen 897 35 932 1 197 43 1 240

Upphandlingsförvaltningen 0 0 0 1 2 3

Samhällsbyggnadsförvaltningen* 345 230 575 – – –

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen – – – 48 10 58

Räddningstjänsten – – – 117 221 338

Serviceförvaltningen 83 280 363 86 372 458

Kulturförvaltningen - 14 14 4 20 24

Barn- och utbildnings förvaltningen 438 901 1 339 466 687 1 153

Omsorgsförvaltningen 1 839 4 804 6 643 1 478 4 091 5 569

Medborgarförvaltningen 421 208 629 440 134 574

Periodiseringspost, ej fördelad per förvalt. -8 0 -8 0 0 0

Totalt 4 223 6 502 10 725 4 107 5 600 9 707

Tabell 2. Kostnader i redovisningen för övertid och mertid (exkl. PO-tillägg) i kkr per förvaltning. *Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny förvaltning from 170101, 
sammanslagning av miljö- och stadsbyggnadsförvalt-ningen och räddningstjänsten.

Övertid och mertid

2017-06-30 2016-12-31

Tillsvidareanställda Tidsbegr. mån.anställda Tillsvidareanställda Tidsbegr. mån.anställda

Antal (grund-
anställning)

Årsarbetare 
(aktuella anst.

beslut)
Årsarbetare 
(grundanst) Antal Årsarbetare

Antal (grund-
anställning)

Årsarbetare 
(aktuella anst.beslut)

Årsarbetare 
(grundanst) Antal Årsarbetare

Kommunledningsförvaltningen 63 65 63 5 5 67 69 67 5 5

Tekniska förvaltningen 188 185 185 10 10 177 173 173 12 11

Upphandlingsförvaltningen 16 15 15 0 0 16 15 15 0 0

Samhällsbyggnadsförvaltningen* 80 79 79 12 12 – – – – –

Miljö- och stadsbyggnadsförv. – – – – – 43 43 43 4 4

Räddningstjänsten  – – – – – 36 35 35 2 2

Serviceförvaltningen 151 129 130 10 9 150 129 129 7 6

Kulturförvaltningen 25 22 23 3 2 25 22 23 2 2

Barn- och utbildningsförv.** 1 072 1 030 1 023 209 184 1 082 1 043 1 031 214 180

Omsorgsförvaltningen** 977 829 820 74 61 956 810 803 81 63

Medborgarförvaltningen 205 200 199 62 59 204 196 196 72 68

Totalt 2 777 2 554 2 537 385 342 2 756 2 535 2 515 399 341

Personalvolym per förvaltning den 30 juni 2017 jämfört med 31 december 2016. *Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny förvaltning from 170101, sammanslagning av 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och räddningstjänsten. **Inklusive resurspool.

Anställda

fyllnadslön är cirka 16,1 procent högre. Fyllnadslön utgår när en 
deltidsanställd utför arbete på tid utöver den fastställda arbetstiden 
(fyllnadstidsarbete). 
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Kostnaderna för timlön är cirka 5,2 procent lägre första halvåret 
2017 jämfört med 2016 och antalet timmar är cirka 6,8 procent 
färre.

170101–170630 160101–160630

Timlön tkr Timlön tim Timlön tkr Timlön tim

Kommunledningsförvaltningen 79 828 102 903

Tekniska förvaltningen 324 2 835 622 5 532

Upphandlingsförvaltningen 5 114 0 0

Samhällsbyggnadsförvaltningen* 1 260 1 761 – –

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen – – 208 899

Räddningstjänsten – – 1 123 1 362

Serviceförvaltningen 1 130 8 521 1 114 8 743

Kulturförvaltningen 173 1 199 186 1 463

Barn- och utbildnings förvaltningen 6 588 47 390 7 021 48 965

Omsorgsförvaltningen** 15 916 122 837 14 784 116 397

Medborgarförvaltningen 1 566 13 413 3 574 29 098

Periodiseringspost, ej fördelad per förvalt. 1 179 – 1 033 –

Totalt 28 220 198 898 29 767 213 362

 Tabell 4. Kostnader i redovisningen för timlön (exkl. PO-tillägg) i kkr samt antal timmar per förv. *Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny förvaltning från och med 170101, 
sammanslagning av miljö- och stadsbyggnadsförvalt-ningen och räddningstjänsten. **Timlön PAN 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 mer-
tidstimmar inklusive uttagna timmar i ledighet är cirka 

170101–170630 160101–160630

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

Kommunledningsförvaltningen 258 46 304 194 70 264

Tekniska förvaltningen 2 285 204 2 489 3 250 275 3 525

Upphandlingsförvaltningen 1 4 5 7 11 18

Samhällsbyggnadsförvaltningen* 1432 289 1721 – – –

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen – – – 100 28 128

Räddningstjänsten – – – 700 132 832

Serviceförvaltningen 213 1701 1914 256 2 241 2 497

Kulturförvaltningen – 49 49 5 75 80

Barn- och utbildnings förvaltningen 1306 4 803 6 109 1 373 4 066 5 439

Omsorgsförvaltningen 4 974 24 547 29 521 4 436 22 493 26 929

Medborgarförvaltningen 1 326 852 2 178 1 380 756 2 136

Totalt 11 795 32 495 44 290 11 701 30 147 41 848

 Tabell 3. Antal övertids- och mertidstimmar per förv. Timmar för övertid i ledighet och fyllnad i ledighet ingår. *Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny förvaltning från 
och med 170101, sammanslagning av miljö- och stadsbyggnadsförvalt-ningen och räddningstjänsten. 

Övertid och mertid i timmar

5,8 procent fler första halvåret 2017 än första halvåret 2016. 
Antalet övertidstimmar är cirka 0,8 procent fler och antalet tim-
mar för fyllnadslön är cirka 7,8 procent fler. 
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Medelsysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda är 0,1 
procentenhet högre per 30 juni 2017 jämfört med samma datum 
2016. 
 Av tabell 6 framgår att andel anställda (inklusive tidsbegränsat 
månadsanställda) som har en heltidsanställning är 0,1 procent-
enhet högre jämfört med förra delåret. Anställningar som uppgår 
till 75–99 procent är 0,2 procentenheter lägre och anställningar 
som har en sysselsättningsgrad 0–74 procent är 0,1 procentenheter 
högre jämfört med 30 juni 2016. Sysselsättningsgrad 0–74 procent 
är 0,3 procentenheter lägre. 

17-06-30 16-12-31 16-06-30 15-12-31 15-06-30

Kommunledningsförvaltningen 99,4 99,3 99,7 99,3 99,2

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

Upphandlingsförvaltningen 95,6 95,6 95,0 92,7 92,7

Samhällsbyggnadsförvaltningen* 98,6 – – – –

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen – 99,4 99,4 99,4 97,5

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

Serviceförvaltningen 86,9 87,6 86,4 87,6 87,0

Kulturförvaltningen 91,0 91,3 91,3 91,7 91,7

Barn- och utbildnings förvaltningen 96,6 96,5 96,4 96,4 95,7

Omsorgsförvaltningen 84,9 84,8 85,1 84,6 85,0

Medborgarförvaltningen 97,0 96,6 97,1 97,3 96,9

Totalt 92,2 92,1 92,1 91,9 91,6

Tabell 5. Medelsysselsättningsgrad i % per förv. Hänsyn ej tagen till partiella ledigheter. Urval: tillsvidareanställda, aktuella anställningar. *Samhällsbyggnadsförvaltningen 
är en ny förvaltning from 170101, sammanslagning av miljö- och stadsbyggnadsförvalt-ningen och räddningstjänsten.

17-06-30 16-12-31 16-06-30 15-12-31 15-06-30

Sysselsättningsgrad 100 % 63,5 62,7 63,4 63,7 64

Sysselsättningsgrad 75-99 % 25,9 25,6 26,1 25,5 25,1

Sysselsättningsgrad 0-74 % 10,6 11,7 10,5 10,8 10,9

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

Sysselsättningsgrad

80

85

90

95

100

15-06-30
15-12-31

16-06-30
16-12-31

17-06-30

Räddningstjänsten (%)*

Kommunledningsförv. 99,4 %

Tekniska förvaltningen 98,6 %

Miljö- och stadsbyggnadsförv. (%)*

Medborgarförvaltningen 97 %

Barn- och utbildningsförv. 96,6 %

Upphandlingsförvaltningen 95,6 %

Kulturförvaltningen 91,0 %

Serviceförvaltningen 86,9 %

Omsorgsförvaltningen 84,9 %

*) Uppgift för 17-06-30 saknas

Årstrender, sysselsättningsgrad
Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har för första halvåret ökat med 0,1 
procentenheter från 6,6 procent till 6,7 procent jämfört med mot-
svarande period 2016. Sjukfrånvaron bland män har minskat med 
0,6 procentenheter till 3,5 procent men ökat bland kvinnorna med 
0,4 procentenheter till 7,6 procent. Andelen sjukfrånvaro som är 
60 dagar eller längre uppgår till 55,2 procent vilket är en ökning 
med 0,5 procentenheter jämfört med föregående period 2016.

Kön och åldersintervall 
Redovisning i procentenheter (%)

Sjuk-
frånvarotid 
170101–
170630

Andel ≥60 
dagar 

170101–
170630

Sjukfrånvarotid 
förändring mellan 
160101–160630 

och 170101–
170630

 Andel ≥60 dagar 
förändring mellan 
160101–160630 

och 170101–
170630

Kvinnor 00-29 7,3 40,6 0,5 8,7

Män 00-29 3,4 0 -0,6 0

Totalt 00-29 6,4 35,5 0,3 9,1

Kvinnor 30-49 7,0 55,4 0 -2,2

Män 30-49 2,8 34,6 -0,8 -12,3

Totalt 30-49 6,1 53,4 -0,2 -2,9

Kvinnor 50-99 8,4 64,0 0,7 2,9

Män 50-99 4,4 42,5 -0,1 -7,3

Totalt 50-99 7,5 61,2 0,5 1,7

Totalt kvinnor 7,6 57,8 0,4 1,2

Totalt män 3,5 34,5 -0,6 -7,6

Totalt 00-99 6,7 55,2 0,1 0,5

Tabell 7. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid utifrån åldersintervall och kön. Urval: 
tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Kolumnen ”andel≥60 dagar” avser 
den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 
60 dagar eller mer. 

Sjukfrånvaron har minskat inom åldersintervallet 30–49 år 
med 0,2 procentenheter men har ökat inom övriga intervall. 
Störst är ökningen inom intervallet 50 år och äldre där den ökat 
med 0,5 procentenhet. Den långa sjukfrånvaron har ökat med 
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0,5 procentenheter. Den har minskat med 7,6 procentenheter 
bland männen medan den ökat med 1,2 procentenheter bland 
kvinnorna. Långtidssjukfrånvaron har ökat inom samtliga ålders-
intervall förutom inom intervallet 30-49 år där den minskat med 
2,9 procentenheter. Störst är ökningen inom intervallet 29 år och 
yngre med 9,1 procentenheter. 
 Värnamo kommun arbetar aktivt med främjande, förebyggande 
och rehabiliterande åtgärder. Våren 2017 genomfördes hälsout-
bildningen för sjätte 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 bland annat att antalet 
sjukfrånvarotillfällen har minskat för deltagarna. Uppföljning 
av de fem tidigare genomförda utbildningarna visar att antalet 
sjukfrånvarotillfällen minskat jämfört med antalet tillfällen innan 
påbörjat utbildningstillfälle. Värnamo kommun arbetar också med 
bland annat olika friskvårdsinsatser och grupputvecklingsinsatser. 
Arbete har påbörjats med att ta fram APT-material på olika områ-
den inom arbetsmiljö och hälsa. Något av detta har också prövats 
under våren. 
 Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och mest utsatta är 
kvinnor i kontaktyrken (t.ex. socialsekreterare, förskollärare, 
undersköterskor). Under 2017 har personalavdelningen i sam-
verkan med företagshälsan arbetat med att tillsammans med 
respektive förvaltnings ledningsgrupp hitta insatser som möter 
behoven i varje verksamhet. Dessa insatser finns med i planering-
en av ESF-projektet En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt 
arbetsliv i vilket Värnamo kommun ingår. I projektet (som pågår 
170401–200331) deltar sju kommuner i Jönköpings län, Region 
Jönköping och Kommunal. Målgruppen för projektet är kvinnor 
inom områdena vård- och omsorg, förskolor samt måltidspersonal. 
Projektet omfattar fyra primära påverkansområden som var och en 
har en avgörande betydelse för att åstadkomma en mer hälsosam 
arbetsplats och ett mer hälsosamt yrkesliv. Dessa är: 

• Att arbetsplatsen har en väl utvecklad kvalitetskultur
• Att arbetsplatsen har ett fungerande chefs- och ledarskap
• Att arbetsplatsen är jämställd
• Att arbetsplatsen använder sina resurser på ett väl avvägt sätt

Under våren och sommaren pågår en planeringsfas i vilken tydliga 
mål och aktivitetsplaner för genomförandefasen, som påbörjas i 
oktober, ska formuleras.
 I syfte att förbättra och kvalitetssäkra kommunens rehabilite-
ringsarbete har införandet av hälsoSAM, en funktion i kommu-
nens PA-lönesystem 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 sjuk-
skrivna personer tillbaka till arbete.   

Sjukfrånvarotid 
Förvaltning (%)

Sjuk-
frånvarotid 
170101–
170630

Andeldagar 
≥60 dagar 
170101–
170630

Sjukfrånvarotid 
förändring mellan 
160101–160630 

och 170101–
170630

 Andel ≥60 dagar 
förändring mellan 
160101–160630 

och 170101–
170630

Kommunledningsförv. 2,7 29,8 -0,9 -5,5

Tekniska förvaltningen 5,1 58,4 0,5 8,8

Upphandlingsförv. 12,2 70,5 -0,9 -12,7

Sammhällsbyggnadsförv* 2,9 33,9 - -
Serviceförvaltningen 9,1 48,5 2,2 6,0

Kulturförvaltningen 3,8 60,8 -3,6 18,0

Barn- och utbildnings 
förvaltningen 

5,1 54,7 -0,3 -1,1 

Omsorgsförvaltningen 9,0 57,2 0,7 -0,1

Medborgarförvaltningen 8,6 55,6 0 3,1

Totalt 00-99 6,7 55,2 0,1 0,5

Tabell 8. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning. Urval: tillsvidarean-
ställda och tidsbegränsat månadsanställda. För med-borgarförvaltningen ingår 66 
medarbetare på BEA-avtalet. *Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny förvalt-
ning from 170101, sammanslagning av miljö- och stadsbyggnadsförvalt-ningen 
och räddningstjänsten.

Den totala sjukfrånvarotiden har minskat inom kulturförvaltningen, 
upphandlingsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen 
och kommunledningsförvaltningen men har ökat inom service-
förvaltningen, omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen. 
Inom medborgarförvaltningen finns ingen skillnad  jämfört med 
föregående period 2016. 
 Långtidssjukfrånvaron har minskat inom upphandlingsförvalt-
ningen, kommunledningsförvaltningen, barn- och utbildnings-
förvaltningen 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 miljoner kronor (mnkr) Not
Justerad Budget 

2017
Prognos             

2017
Budget-
avvikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06 Bokslut 2016

Verksamhetens intäkter 1 279,3 266,5 537,2

Verksamhetens kostnader 2 -1 151,8 -1 103,1 -2 150,8

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 716,1 -1 725,3 -9,2 -872,5 -836,6 -1 613,6

Avskrivningar 3 -94,1 -96,9 -2,8 -47,0 -43,1 -88,3

Verksamhetens nettokostnader -1 810,2 -1 822,2 -12,0 -919,5 -879,7 -1 701,9

Skatteintäkter 4 1 554,6 1 556,9 2,3 780,5 745,2 1 497,3

Generella statsbidrag och utjämning 5 304,5 308,9 4,4 154,5 151,7 300,3

Finansiella intäkter 6 6,6 6,9 0,3 4,1 4,1 6,7

Finansiella kostnader 7 -5,4 -3,5 1,9 -1,5 -1,2 -2,5

Årets resultat 50,1 47,0 -3,1 18,1 20,1 99,9

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen 50,1 47,0 -3,1 18,1 20,1 99,9

Reducering av realisationsvinster 0,0 -6,9 -6,9 -6,9 -10,8 -18,7

Årets balanskravsresultat 50,1 40,1 -10,0 11,2 9,3 81,2

Räkenskaper

Resultaträkning

Räkenskaper

Sven Strömberg, Maria Berglund och Linus Enochson presenterar utkast till förslag om utemiljön vid skolan i Bor.



19

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not
Justerad budget       

2017
Utfall tom 

2017-06
Utfall tom 

2016-06 Bokslut 2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 2 124,6 1 657,3 1 585,9 1 622,0

Maskiner och inventarier 9 ingår ovan 127,0 115,4 129,2

Finansiella anläggningstillgångar 10 17,0 21,6 76,1 19,2

Summa anläggningstillgångar 2 141,6 1 805,9 1 777,4 1 770,4

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 11 12,0 11,9 12,5 12,1

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

     Förråd, lager och exploateringsfastigheter 12 ingår nedan 7,4 4,6 8,8

     Kortfristiga fordringar 13 ingår nedan 146,2 140,0 158,4

     Kassa och bank 14 240,6 299,5 335,0 371,1

Summa omsättningstillgångar 240,6 453,1 479,6 538,3

SUMMA TILLGÅNGAR 2 394,2 2 270,9 2 269,5 2  320,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 15 1 394,2 1 433,9 1 333,5 1 413,4

Därav årets resultat 50,1 18,1 20,1 99,9

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 ingår nedan 40,9 35,2 37,0

Andra avsättningar 17 139,0 101,,2 109,2 102,5

Summa avsättningar 139,0 142,1 144,9 139,5

Skulder

Långfristiga skulder 18 461,0 302,9 292,8 297,2

Kortfristiga skulder 19 400,0 392,0 498,3 470,7

Summa skulder 861,0 694,9 791,1 767,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 394,2 2 270,9 2 269,5 2 320,8

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 20

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar a 625,0              616,5 640,4              617,6

Övriga ansvarsförbindelser b 2 010,0 2 410,3 2 410,4 2 410,3

Medlemskap i Kommuninvest c

Räkenskaper

Balansräkning
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Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not

Justerad 
budget               
2017

Utfall          
2016-01 till 

2017-06

Utfall          
2016-01 till 

2016-06 Bokslut 2016

Den löpande verksamheten

Årets resultat 50,1 18,1 20,0 99,9

Justering för ej likviditetspåverkande poster 21 94,1 42,5 29,6 70,9 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 144,2 60,6 49,6 170,8

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 12,2 9,8 -8,5

Ökning/minskning förråd exkl. exploateringsfastigheter 0 -0,1 -0,1 -0,2 

Investeringar i exploateringsfastigheter -43,0 -0,6 -0,1 -2,1

Försäljning av exploateringsfastigheter 24,5 2,6 6,9 4,0

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 -78,7 119,2 91,6

Kassaflöde från den löpande verksamhet 125,7 -4,0 185,3 255,6

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -258,6 -80,9 -117,9 -212,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 7,6 25,2 29,5

Investering i finansiella anläggningstillgångar 22 0 0 0 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -248,6 -73,3 -92,7 -182,9

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 50,0 50,0 100,0 50,0

Amortering av långfristiga skulder. 0 -50,0 -50,0 0

Ökning anslutningsavgifter vatten & avlopp 7,5 5,7 2,0 0

Ökning/minskning investeringsbidrag 0 0 0 1,1

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 23 57,0 0 0,2 57,1

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 114,5 5,7 52,2 108,2

Årets kassaflöde -8,4 -71,6 144,7 180,9

Likvida medel vid årets början 106,0 371,1 190,2 190,2

Likvida medel vid periodens slut 97,6 299,5 334,9 371,1

Räkenskaper

Kassaflödesanalys
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Räkenskaper

Noter

Not 1. Verksamhetens intäkter 17-06-30 16-06-30

Försäljning, taxor och avgifter 92 933 89 326

Hyror och arrenden 21 437 20 794

Bidrag 118 025 105 145

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 37 399 33 594

Övrigt 9 466 17 608

Summa verksamhetens intäkter 279 260 266 467

Not 2. Verksamhetens kostnader 17-06-30 16-06-30

Löner och pensioner inkl sociala kostnader -812 212 -777 117

Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier -39 244 -40 872

Lämnade bidrag -32 846 -35 302

Köp av huvudverksamhet -90 408 -76 729

Diverse köpta tjänster -64 975 -60 767

Hyra/lesing av lokaler, mark och anläggningstillgångar -50 855 -48 919

Bränsle, energi och vatten -22 338 -23 416

Kostnder för transportmedel, transporter och resor -27 829 -30 034

Övriga kostnader -11 069 -12 306

Förändring fastighetsunderhållsreserv 0 5 787

Förändring deponireserv 0 -3 420

Summa verksamhetens kostnader -1 151 776 -1 103 095

Not 4. Skatteintäkter 17-06-30 16-06-30

Preliminär allmän kommunalskatt 784 414 752 506

Slutavräkningsdifferens allmän kommunalskatt före-
gående år

2 779 1 332

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

-5 871 -7 519

Mellankommunal kostnadsutjämning inom Jönköpings 
län

-780 -1 085

Summa skatteintäkter 780 542 745 235

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning 17-06-30 16-06-30

Inkomstutjämningsbidrag 123 110 114 578

Regleringsavgift/-bidrag -165 -573

Kostnadsutjämningsbidrag, LSS 8 494 8 364

Kommunal fastighetsavgift 30 186 29 029

Generella bidrag från staten 6 819 8 765

Kostnadsutjämningsavgift -13 976 -8 436

Summa generella statsbidrag och utjämning 154 468 151 726

Not 8. Mark, byggnader och anläggningar 17-06-30 16-06-30

Redovisat värde vid årets början 1 621 981 1 526 258

Årets investeringar 33 026 31 242

Årets pågående investeringar 31 387 66 523

Årets avyttringar/utrangeringar -554 -13 844

Årets avskrivningar -28 532 -24 076

Årets nedskrivningar 0 -119

Omklassificeringar 0 -42

Redovisat värde vid delårets slut 1 657 308 1 585 943

Avskrivningstider 0-50 år 0-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Not 9. Maskiner och inventarier 17-06-30 16-06-30

Redovisat värde vid årets början 129 173 114 545

Årets investeringar 16 449 20 088

Årets avyttringar/utrangeringar -152 -405

Årets avskrivningar -18 462 -18 901

Årets nedskrivningar 0 0

Omklassificeringar 0 41

Redovisat värde vid årets slut 127 008 115 368

Avskrivningstider 0-50 år 0-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

Not 6. Finansiella intäkter 17-06-30 16-06-30

Ränteintäkter 66 85

Övriga utdelningar 1 508 1 528

Erhållna borgensavgifter 2 354 2 268

Övriga finansiella intäkter 212 209

Summa finansiella intäkter 4 140 4 090

Not 7. Finansiella kostnader 17-06-30 16-06-30

Ränta pensionsavsättning -390 -94

Övriga räntekostnader och finansiella kostnader -1 129 -1 176

Summa finansiella kostnader -1 519 -1 270

Not 3. Avskrivningar 17-06-30 16-06-30

Avskrivning fastigheter och anläggningar enligt plan -28 532 -24 076

Avskrivning maskiner och inventarier enligt plan -18 462 -18 901

Nedskrivning, anläggningstillgångar -8 -119

Summa avskrivningar -47 002 -43 097

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar 17-06-30 16-06-30

Aktier och andelar 12 459 10 004

Aktier i koncernföretag - Värnamo Stadshus AB 4 000 4 000

Utlämnade lån 0 56 701

Långfristig fordran 105 330

Bostadsrätter 5 091 5 092

Summa finansiella anläggningstillgångar 21 655 76 127
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Not 17. Andra avsättningar 17-06-30 16-06-30

Underhållsreserv 0 6 265

Återställning deponi 25 117 24 847

VA-investeringsfond 76 104 78 604

Summa andra avsättningar 101 221 109 716

Not 12. Förråd, lager och 
exploateringsfastigheter 17-06-30 16-06-30

Förråd vaktmästeriet 81 66

Förråd skogsprodukter 326 305

Förråd, Nydalavägen 1 766 1 660

Mellanlagring, massor 0 20

Exploateringsfastigheter 5 232 2 551

Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter 7 405 4 602

Not 13. Kortfristiga fordringar 17-06-30 16-06-30

Kundfordringar 21 300 18 043

Fordringar på staten 68 603 49 034

Skattefordran 0 133

Fordran mervärdeskatt (Ludvikamoms) 12 167 11 300

Kortfristig del av långfristig fordran 225 415

Övriga kortfristiga fordringar 43 903 61 121

Summa kortfristiga fordringar 146 198 140 047

Not 14. Kassa och bank 17-06-30 16-06-30

Kassa och bank 299 488 334 930

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 2017-06-30 baserar sig på en särskild 
beräkning av pensionsadministratören. 

Not 15. Eget kapital 17-06-30 16-06-30

Årets resultat 18 113 20 056

Resultatutjämningsreserv 0 0

Uppskrivning av värde på insatskapital hos 
Kommuninvest ekonomisk förening 2 449 2 602

Övrigt eget kapital 1 413 374 1 310 832

Summa eget kapital 1 433 936 1 333 490

Not 11. Bidrag till infrastruktur 17-06-30 16-06-30

Bidrag till Trafikverket för åtgärder väg 27 13 951 13 951

Ackumulerad upplösning -2 073 -1 515

Summa bidrag till infastruktur 11 877 12 435

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 17-06-30 16-06-30

Lån i banker och kreditinstitut 250 000 250 000

VA-anläggningsavgifter 51 755 42 830

Investeringsbidrag 1 138 0

Summa långfristiga skulder 302 892 292 830

Av beloppet ovan kommer 520 tkr ytterligare att återföras som intäkt under 2017 
samt därutöver 2% av de anläggningsavgifter som erhålls under resten av året.

Räkenskaper - Noter

Not 19. Kortfristiga skulder 17-06-30 16-06-30

Skuld bolag, koncernkonto 67 859 174 192

Leverantörsskulder 55 481 59 831

Preliminär inkomstskatt för anställda 25 826 24 642

Skulder till staten 6 498 1 664

Upplupna löner 17 431 16 737

Upplupna semesterlöner 88 653 87 251

Upplupna sociala avgifter 64 466 53 077

Upplupen särskild löneskatt 12 269 11 372

Upplupna pensioner individuell del, exkl. särskild 
löneskatt

25 874 23 865

Förutbetalda skatteintäkter 9 989 4 888

Skuld flyktingmottagning 0 5 605

Övriga kortfristiga skulder 17 587 35 143

Summa kortfristiga skulder 391 969 498 267

Not 20. Ansvarsförbindelser 17-06-30 16-06-30

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulder eller avsättningar 616 528 640 399

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 11 261 11 261

År 2017: Vissa utvalda pensionstagare 4 069 -

Summa genomförda inlösen av pensionsrätter 
intjänade före 1998 156 566 152 497
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Not 21. Justering för ej likviditets-
påverkande poster 17-06-30 16-06-30

Justering för av- och nedskrivningar 47 002 43 097

Pensionsavsättning 3 854 7 149

Underhållsreserv, fastighet och fritid 0 -5 787

Återställning deponi 0 3 420

VA-investeringsfond -1 250 -1 250

Reavinst(-) vid försäljning av anläggningstillgångar 0 -10 728

Reaförlust(+) vid försäljning av anläggningstillgångar 0 18

Reavinst (-)/reaförlust (+) vid försäljning av anlägg-
ningstillgångar

-6 875 0

Reavinst (-)/reaförlust (+) vid försäljning av finansiell 
anläggningstillgång

0 0

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

-547 -6 607

Upplösning av infrastrukturbidrag 279 279

Summa justering för ej likvidpåverkande poster 42 463 29 591

Not 22. Investering i finansiella 
anläggningstillgångar 17-06-30 16-06-30

Övrig investering finansiell anläggningstillgång 0 0

Summa investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0

17-06-30 16-06-30

b) Övriga ansvarsförbindelser

Borgen

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

276 000 216 000

Borgen gentemot Värnamo Kommunala Industrifast-
igheter AB, varav utnyttjat 535 000 tkr (440 000 tkr) 596 000 596 000

Borgen gentemot Finnvedsbostäder AB, varav utnyttjat 
792 376 tkr (766 745 tkr)

1 200 000 1 200 000

Borgen gentemot Värnamo Energi AB, varav utnyttjat 
140 000 tkr (225 000 tkr) 395 000 395 000

Borgen gentemot Värnamo Tennisklubb, varav 
utnyttjat 645 tkr (705 tkr) 1 800 1800

Kommunalt borgensansvar egnahem, per 2016-12-31 173 311

Övriga borgensförbindelser, per 2016-12-31 300 300

Summa borgen 2 409 273 2 409 427

Privata medel, per 2016-12-31 17 20

   Donationer att förvalta 994 996

Summa övriga ansvarsförbindelser 2 410 284 2 410 427

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 kommuner  
som per 2017-06-30 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 eventuellt 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 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala 
förpliktelser till 368,1 mdkr och totala tillgångar till 370 mdkr. Kommunens andel av de totala förplik-
telserna uppgick till 1 925 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 1 932 mnkr.  

Not 23. Ökning/minskning av 
långfristiga fordringar 17-06-30 16-06-30

Övrigt långfristig fordran 0 190

Summa ökning/minskning av långfristiga fordringar 0 190

Det pågår många byggprojekt i Värnamo. 
Kvarteret	Bautanstenen	blev	inflyttningsklart	i	juni.
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Nämnd/styrelse Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2017
Prognos 

2017
Budget-

avvikelse
Utfall tom 

2017-06
Utfall tom 

2016-06 Bokslut 2016

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige

- Kommunledningsförvaltning 80,3 78,2 2,1 33,7 31,2 68,0

- Campus Värnamo 17,3 17,9 -0,6 7,9 8,2 15,6

- Tekniskt utskott 85,8 89,4 -3,6 45,2 42,8 71,6

Upphandlingsnämnd 9,2 9,2 0 4,9 4,5 8,8

Samhällsbyggnadsnämnd 60,9 64,4 -3,5 34,3 29,4 59,0

Servicenämnd 19,9 23,6 -3,7 10,3 10,6 18,9

Kulturnämnd 27,1 28,3 -1,2 14,5 14,7 24,4

Barn- och utbildningsnämnd 813,5 822,4 -8,9 430,1 420,8 796,7

Omsorgsnämnd 573,7 566,9 6,8 281,3 271,5 541,8

Medborgarnämnd 132,2 126,7 5,5 58,3 63,4 129,1

Överförmyndare 1,9 1,9 0 1,1 0,9 1,8

Kommunens revisorer 1,5 1,5 0 0,6 0,8 1,5

Summa nämnder och styrelser 1 823,3 1 830,4 -7,1 922,2 898,8 1 737,0

Nämnd/styrelse Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2017
Prognos 

2017
Budget-

avvikelse
Utfall tom 

2017-06
Utfall tom 

2016-06 Bokslut 2016

Summa nämnder och styrelser                  (Omvänt tecken) - 1823,3 -1 830,4 -7,1 -922,2 -898,8 -1 737,0

Finansiering (kommunstyrelse) 1 873,4 1 877,4 4,0 940,5 918,9 1 836,9

Årets resultat 50,1 47,0 -3,1 18,3 20,1 99,9

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 miljoner kronor (mnkr) Budget 2017
Prognos 

2017
Budget-

avvikelse
Utfall tom 

2017-06
Utfall tom 

2016-06 Bokslut 2016

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige   

- Kommunledningsförvaltning 7,6 4,8 2,8 1,2 1,5 3,0

- Campus Värnamo 3,5 3,5 0 0,2 0,4 0,7

- Tekniskt utskott 229,8 168,2 61,6 64,3 95,0 172,4

Upphandlingsnämnd 0,7 0,7 0 0,3 0,1 0,2

Samhällsbyggnadsnämnd 59,7 39,2 20,5 1,9 4,9 9,0

Servicenämnd 16,7 15,8 0,9 5,7 4,9 7,3

Kulturnämnd 10,4 7,6 2,8 0,8 0,3 0,7

Barn- och utbildningsnämnd 17,0 17,0 0 3,4 3,6 12,3

Omsorgsnämnd 24,7 15,6 9,1 3,1 2,2 6,6

Medborgarnämnd 1,4 1,4 0 0,5 0,9 1,2

Finansiering (kommunstyrelse) 118,9 4,6 114,3 0 4,2 0

Summa nettoinvesteringar 490,4 278,4 212,0 81,4 118,0 213,4

Av årets nettoinvesteringar utgör viss del exploatering av mark för försäljning. Dessa redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen.  
 

Periodens största investeringar Nämnd
Utfall 

1701-1706
Totalt utfall 

tom 170630

Överföringsledning 
Bredaryd-Stomsjö

Tekniskt 
utskott

8,0 44,6

Ombyggnad Bors Högstadium
Tekniskt 
utskott

4,7 44,8

Utbyte matarledning Värnamo
Tekniskt 
utskott

4,2 4,5

Ny bussgata
Tekniskt 
utskott

3,2 2,4

VA-sanering Parkvägen, Lillvägen
Tekniskt 
utskott

2,5 3,1

VA-sanering Alvestavägen 
Rydaholm

Tekniskt 
utskott

2,3 13,9

Mossleskolan, ny VVs och matsal
Tekniskt 
utskott

1,8 20,4

Rydaholms skola, ombyggnad kök
Tekniskt 
utskott

1,8 3,2

Investeringar med löpande budget, exempelvis fordon och maskiner är 
ej medräknade.

Fördelning investeringar för perioden 1701-1706 
Utgifter 

2015

Investeringar i skattefinansierad verksamhet 24,8

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet 56,6

Summa nettoinvesteringar 81,4

Investeringsredovisning
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Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) vilket bland annat 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 varmed 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

Från och med 2015 redovisas investeringsbidrag korrekt enligt 
RKR 18:1. Värnamo kommun gör dock ett undantag för bidrag 
som sammanlagt uppgår till mindre än 1 mnkr. Dessa redovisas 
som reducering av materiell anläggningstillgång.
 Från och med 2014 har tomtförsäljningar gällande nya explo-
ateringsområden redovisats korrekt enligt RKR:s idéskrift kallad 
Redovisning av kommunal markexploatering. Under 2016 påbör-
jades arbetet med att även förändra hanteringen av äldre exploa-
teringsområden. Tidigare reducerade intäkter vid tomtförsäljning 
det bokförda värdet på markområdet. Från och med 2016 bokförs 
intäkten som en realisationsvinst och det bokförda värdet elimi-
neras. Det pågår ett arbete med att omvandla bokförda värden per 
markområden i anläggningsregistret till bokförda värden per fast-
ighet. Arbetet är ännu inte slutfört, därför gjordes en uppskattning 
av det bokförda värdet på tomter sålda under 2017.
 Enligt uttalande från RKR ska, vid balanskravsavstämningen, 
reducering ske för realisationsvinster vid avyttring av anlägg-
ningstillgångar. Vinster vid avyttring av omsättningstillgångar, 
till exempel tomtförsäljning vid exploatering, ska inte avräknas. 
Värnamo kommun har till och med 2015 gjort avräkning av rea-
lisationsvinster vid försäljning av omsättningstillgångar men från 
och med 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 mnkr.

Redovisningsprinciper

Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter föregående 
och innevarande år baseras på SKL:s juniprognos. 

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 
avser. 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 inga avskrivningar.

Komponentavskrivningar
Värnamo kommun tillämpar komponentavskrivning. 
Komponentfördelning av nya investeringar genomförs på anlägg-
ningar där anskaffningsvärdet överstiger 500 tkr vid inregistre-
ringstillfället men kan vid behov även tillämpas på investeringar 
med lägre belopp. 
 
Avskrivningstider 
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 4, 5, 
7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50, 60 och 80 år. 
 En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive
tillgång görs. 
 Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständig-
heter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel verksam-
hetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). 
Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod.

Avskrivningsmetod 
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora 
nominella belopp varje år. Avskrivningar påbörjas enligt följande:
 Investeringar genomförda januari-maj påbörjas från 1 mars, 
investeringar genomförda  juni-augusti påbörjas från 1 juli, inves-
teringar genomförda september-december påbörjas från 1 oktober. 



27

Räkenskaper

Vid varje period görs en bedömning om vilka anläggningar som är 
avslutade och ska aktiveras för avskrivning. Vid nybyggnationer 
där investeringsbeloppet överstiger 20 mnkr påbörjas avskriv-
ningar vid tidpunkten för ianspråktagandet.  

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 prisbasbelopp. 

Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 1 mnkr 
och pågår under minst 6 månader ingår lånekostnader. 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 har gjorts med de senaste 
årens driftöverskott för renhållningsverksamheten. 
 Därutöver har också funnits avsättningar för fastighetsunderhåll 
som tidigare gjorts i den mån detta inte har genomförts enligt 
plan. De år underhållsåtgärder utförs utöver plan ianspråktas 
medel ur avsättningen. From 2011 görs inga nya avsättningar till 
underhållsreserven. Denna  har avslutats under 2016. 
 Under 2011–2015 genomfördes byggnationen av ett nytt av-

loppsreningsverk. I nuläget återstår byggnation av därtill hörande 
överföringsledningar. Under de senaste åren har överskotten från 
VA-verksamheten avsatts för denna investering. 
 Sammanlagt fanns 82,4 mnkr 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 intäkt i VA-verksamheten uppgår till 2,5 mnkr. 
Ytterligare avsättning till fonden kan inte ske efter 2015.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 
från och med 2017 beräknade enligt RIPS17. Från och med 2015 
beräknas pension för förtroendevalda enligt ett nytt avtal benämnt 
OPF-KL. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals-
pension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer 
att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse.
 Pensionsförpliktelser intjänade från år 1998 redovisas som av-
sättning enligt gällande rekommendation. Pensionsrätt avseende 
inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp har tecknats försäkring för 
och premier inbetalas löpande.

Leasingavtal

Kommunen har 39 leasingavtal som har en längre total löptid än 
tre år. Dessa är beloppsmässigt förhållandevis små och har inte 
redovisats som finansiell leasing i enlighet med rekommendation 
13.1 från RKR. Dessa redovisas istället som operationell leasing.

Bor-borna ger synpunkter på kommunens skisser över hur utemiljön vid skolan i Bor ska se ut.
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Redovisning per nämnd

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen
Mål och resultat

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Kommunstyrelsen följer upp resultat och sti-
mulerar till en strategisk utveckling i Värnamo 
kommun.  

Nämnden vill att kommunens utveckling 
kännetecknas av ökad hållbarhet, attraktivitet, 
tillväxt och trygghet. 58% av nyckeltalen för 
målkriterierna har utvecklats positivt jämfört 
med 2015. Minst positiv utveckling inom 
hållbarhet. 

Förvaltningen har arbetat med revidering, 
analys och uppföljning av styrdokument, och 
koppling till målkriterier. Arbete pågår efter 
miljö- och personalredovisning.

Kommunstyrelsen leder och stödjer förvalt-
ningarna genom att skapa förutsättningar att 
bedriva verksamheten med rätt kvalitet och 
resurseffektivitet.

Förvaltningen ska leda och utveckla kommu-
nens strategiarbete, ge stöd genom service, 
följa upp och analysera resultat, samt medver-
ka till en effektiv resursanvändning.

Åtgärder behövs utifrån övriga förvaltningars 
svar på enkät. Förvaltningen bör arbeta med 
förbättrad förmåga till att ge stöd genom 
service och stärka ”koncern-tänket”. 
Målet uppfylls delvis.

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Externa och interna kontakter präglas av 
gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och 
delaktighet.

Nämnden vill att medborgarna ska ha inflytan-
de och påverkan. Detta sker genom bland an-
nat sociala medier,  landsbygdsdialoger med 
mera. Planering inför kontaktcentret pågår.
Medarbetarna har varit delaktiga i arbetet 
med verksamhetsmål på 5 av 6 avdelningar 
inom kommunledningsförvaltningen.

Förvaltningen har arbetat med tillgänglighet 
per telefon och kommunikation av mål och 
resultat, och att skapa stolthet kring kommu-
nens vision. Målet bedöms uppfyllas delvis. 
Alla avdelningar har inte tagit fram verksam-
hetsmål.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar 
för arbetsgivare och egna verksamheter att 
rekrytera, och inom egna organisationen kom-
petensutveckla och behålla personal.

Nämnden vill uppnå ett starkt och positivt 
arbetsgivarvarumärke för Värnamo kommun. 
Flera projekt och utmärkelser har uppmärk-
sammats och stärkt kommunens varumärke.
Flera yrkesgrupper inom kommunen har dock 
hög personalomsättning. 

Förvaltningen har arbetat med samverkan, 
nätverk, styrdokument inom personalområdet 
samt framtagande av arbetsgivarvarumärke. 
Personalavdelningen planerar medarbetarda-
gar. Målet uppfylls delvis. 

Medarbetarna är nöjda med sin upplevda ar-
betssituation gällande ledarskap och personlig 
utveckling

Nämnden vill att medarbetarnas kompetens 
tas till vara och att medarbetare utvecklas, 
trivs och stannar.

Förvaltningens tidigare resultat i medarbe-
tar-undersökningen visar nöjda medarbetare 
(HME ledarskap 82, HME motivation 82)

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Kommunstyrelsen leder aktivt utveckling-
en för att Värnamo kommun minskar sin 
klimatpåverkan inom områdena resande och 
energianvändning.

Nämnden vill att förvaltningen ska följa upp 
genomförandegraden av fattade beslut.  
Andelen åtgärder i styrdokument kopplade 
till miljömål är fortsatt 16 % som ej påbörjats 
vid årsskiftet.  Indikatorerna för resande har 
utvecklats negativt.

Förvaltningen har inte påbörjat arbetet med 
utbildning av förvaltningens medarbetare 
kring miljöpåverkan och klimatsmarta val.  
Målet bedöms inte nås.

  Målet uppfylls   Målet uppfylls inte
  Målet uppfylls delvis

Detta gör Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med 
ledningen av den kommunala verksamheten och arbetar med
strategiska frågor och övergripande samordning av förvaltningar-
nas verksamhet. Kommunledningsförvaltningens ansvarsområde 
omfattar bland annat personal- och lönefrågor, ekonomi-, infra-
struktur- och näringslivsfrågor, information och marknadsföring, 
intern service, överförmyndaren med mera.

Analys av måluppfyllelse

Flera av nämndens indikatorer utvecklades positivt mellan 2015–
2016. Det krävs dock mer tid och tydlig efterfrågan av resultat 
för att kedjan av mål och uppföljning ska fungera. Kommunled-
ningsförvaltningen ska leda, stödja, styra och följa upp Värnamo 
kommuns utveckling. Stärkt medborgarperspektiv och systemsyn 
och samverkan skulle öka måluppfyllelsen. Det är en strategisk 
framgångsfaktor.
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Jämförelse – Nämndens mål för delaktighet

Kommunen har utvecklat flera av sina kanaler för delaktighet och 
synpunkter från medborgare och målgrupper, via landsbygdsdia-
loger, sociala media med mera. Antalet deltagare och interaktioner 
via olika sociala media ökar. Värnamo kommun har 6,5 procent 
följare i andel av kommunens befolkning. Det är under medel av 
rikets kommuner. 

Detta har hänt under 2017

Gemensamt kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har deltagit i förberedelsearbetet 
för bildandet av gemensamt kommunalförbund för avfallshante-
ring kallad SÅM (Samverkan Återvinning och Miljö). Interims-
direktionen har sammanträtt 3 gånger under första halvåret. En 
förbundsdirektör och en kommunikatör är anställda och som 
börjar sina tjänster 1 september.
 Riksdagen beslutade den 20 juni om en helt ny kommunallag 
med en ny struktur och ett mer enhetligt språk. De nya reglerna 
börjar gälla den 1 januari 2018. 

Kommunkansliet

Kommunfullmäktige beslutade i maj att Värnamo Energi får i 
uppdrag av sin ägare Värnamo kommun/Värnamo Stadshus att 
fortsätta utbyggnaden av fibernätet i Värnamo kommun enligt 
plan, så att i princip alla fastboende inom Värnamo kommun 
senast 2020-12-31 erbjuds bredband via fiber. 
 Med anledning av att kommunfullmäktige i oktober 2016 
beslutade att uppdra till Värnamo Kommunala Industrifastigheter 
AB att på uppdrag åt Värnamo kommun genomföra konceptet 
Gummifabriken har ett konceptavtal upprättats mellan säljande 
och köpande part samt erforderliga förändringar i de individu-
ella ägardirektiven för bolaget. Utöver detta har även separata 
hyreskontrakt för kommunala verksamheter upprättats. 
 Värnamo kommun har under första halvåret, via förvärv av 5 
stycken aktier, blivit delägare i Inera AB. Inera har ägts av lands-
ting och regioner och drivit en verksamhet inriktad på e-hälsa. Er-
bjudandet att bli delägare har riktats till alla Sveriges kommuner. 
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att 
köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Som 
delägare kan kommunen också vara med och påverka utveckling-
en av digitalisering i offentlig sektor. 
 Arbetet med införande av dokument- och ärendehanteringssys-
temet Evolution fortsätter enligt plan. Drygt 160 användare är nu 
inne i systemet och för alla nämnder utom Samhällsbyggnads-
nämnden hanteras underlagen till möten i Evolution och finns för 
förtroendevalda tillgängliga i verktyget MeetingDocs. Arbetet 
med en organisation för förvaltning och vidareutveckling kommer 
att fortsätta under hösten 2017.

 Inom ramen för e-utvecklingsrådet inför kommunerna och regi-
onen i Jönköpings län (exkl Jönköpings kommun) ett gemensamt 
e-arkiv. Här kan digital information sparas på ett strukturerat och 
standardiserat sätt. På så sätt kan system stängas ner, kostnader 
minskas och resurser frigöras. E-arkivet är driftsatt och Värnamo 
kommun har varit pilot vad gäller inleveranser av digital informa-
tion.
 En översyn pågår av kommunens alla styrdokument dels för 
aktualisering men även för införande i dokument- och ärendehan-
teringssystemets mallar. 
 Arbete med informationstavlor utmed E4:an har varit kraftigt 
försenat på grund av upphandlingstekniska skäl. Nu är avtalet 
klart och efter en del tekniska anpassningar är förhoppningen att 
informationstavlorna äntligen kommer att sättas upp under andra 
halvåret 2017.

Utvecklingsavdelningen

Den under hösten framtagna omvärldsanalysen presenterades i 
början av året. Denna ligger till grund för flera av utvecklingsav-
delningens prioriteringar framöver. 
 Arbetet med höghastighetståg har inneburit deltagande i 
samarbetsforum och deltagande i Trafikverkets ÅVS för sträckan 
Jönköping-Malmö, där Värnamo är en av Sverigeförhandlingen 
utpekad stationsort. Avtalsförhandlingar med Sverigeförhandling-
en är pågående. 
 Agenda 2030-dagar genomfördes under några dagar i början av 
året. Detta är ett led i att kommunicera kommunens hållbarhetsar-
bete och de globala målen.
 Arbetet med att implementera den nya modellen för mål och vi-
sion har fortsatt. Kommunens chefer har stöttats i processen med 
verksamhetsmål och med att skapa engagemang och delaktighet 
hos medarbetare. En del i detta är uppgradering av Hypergene 
som möjliggjort en digitalisering av målstyrningsarbetet.  De nya 
verksamhetsplanerna har tillsammans med respektive förvalt-
ningsledning genomlysts för att identifiera våra gemensamma 
utmaningar, och samordningsmöjligheter. 
 En befolkningsprognos för åren 2017–2027 har tagits fram. 
 Stadsbusstrafiksatsningen i Värnamo har gått mot sitt premiär-
datum. Utvecklingsavdelningens roll har varit att delta i styrgrupp 
samt att bidra strategiskt till kommunikationsarbetet.   
 KS strategi har genomförts med tema stadsbyggnadsvision, 
samt vision och mål. 
 Kommunens vision om en mänsklig tillväxtkommun förutsätter 
en stor och bred delaktighet. Därför har kommunens vision Vär-
namo 2035 aktivt kommunicerats i de kanaler och forum där det 
varit möjligt. Detta sker bland annat i sociala medier men också 
genom landsbygdsdialoger och i projekt som medborgarbudget. 
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 En studie i hur andra kommuner har organiserat sitt näringslivs-
arbete har genomförts. Denna pekar på att Värnamos organisa-
tion kräver extra fokus på tydliga ramar och på kommunikation. 
Likaså en köpmönsteranalys som visar potentialen för utpekade 
näringar i Värnamo. Detta blir trovärdiga argument vid företags-
lotsning. 
 Föreningar har involverats i naturvårdsprojekt tillsammans 
med kommunen. Exempelvis projekten Storåns kanotled och 
cykelled till Store Mosse.  Mobilappen och hemsidan Naturkartan 
Värnamo lanserades under våren. Detta medför stora möjlighe-
ter för kommuninvånare och turister att hitta ut till naturpärlor i 
kommunen. 
 Kommunen fick i slutet av 2016 utmärkelsen Årets kommun 
av organisationen Hela Sverige ska leva. Detta har bidragit till 
att kommunen fått möjlighet att ta emot kommunbesök och även 
bjudits in att berätta om Värnamo kommun vid seminarier och 
konferenser på tema landsbygdsutveckling. 

Ekonomiavdelningen

I november 2015 antog Kommunstyrelsen ett förslag till en 
utveckling av budgetprocessen, vilken användes i budgetarbetet 
inför budgetåret 2017. Begreppet ”Budget” ändras till ”Mål och 
Budget” för att tydliggöra att dessa hör samman. Den nya proces-
sen har använts inför budgetåret 2017 och kommer att användas 
inför budgetåret 2018. En utvärdering ska göras i december 2017. 
Beslut har även tagits om att fr.o.m. 2016 ändra antalet uppfölj-
ningstillfällen från åtta till fem.
 Ekonomiavdelningens arbete kommer under 2017 att präglas 
av upphandling av ekonomisystem, som genomförs tillsammans 
med upphandlingsförvaltningen. En projektgrupp bildades i slutet 
av 2016 och denna grupp har lett arbetet. Under första halvåret 
har arbetet främst bestått av framtagande av förfrågningsunderlag 
inklusive en gedigen kravspecifikation. Upphandlingen annonse-
rades och anbud inkom före semesterperioden. 
 Delar av kodplanen har tidigare varit föremål för översyn men 
upphandlingen av ekonomisystem gör att det är än mer angeläget 
att hela kodplanen ses över och färdigställs innan införandet av 
ett ekonomisystem sker. Översynen av kodplanen har påbörjats 
under slutet av 2016 och pågått under våren.  
 Uppgraderingen av Hypergene till kommunpaketet (beslutsstöd 
för ekonomi, personal, verksamhet, målstyrning m m) har pågått 
sedan hösten 2016 och de flesta delarna av systemet togs i bruk i 
april. Vissa delar kvarstår. 
 Ekonomiavdelningen arbetar löpande med att förbättra och 
förenkla rutinerna, samt att kommunicera ekonomisk information 
i olika forum och så tillgängligt som möjligt. 

Personalavdelningen

Kommunens chefer fortsätter att efterfråga avdelningens hjälp 
och stöd vad gäller så väl individ- som organisationsfrågor 
samtidigt som det också efterfrågas en strategisk utveckling. 
Tyvärr räcker inte resurserna riktigt till. Under våren har därför 
påbörjats ett arbete att se över personalavdelningens organisation 
och arbetssätt. Syftet är att ha en modern avdelning som möter be-
hoven i verksamheten på ett bra sätt och som stärker arbetet med 
kompetensförsörjning. Under hösten kommer detta att presenteras 
och förankras vidare i organisationen. Arbetet har bland annat 
inneburit en omorganisation i samband med att en vakans uppstod. 
En lönechef har rekryterats som börjar i september. Lönechefens 
uppdrag är att leda arbetet runt och med vårt PA-system samt att 
vara systemansvarig.
 Under våren har det arbetats fram en policy för Värnamo 
kommun som arbetsgivare, vilken kommunfullmäktige tog beslut 
om i juni. Denna innehåller sju strategiområden som är viktiga 
för oss som arbetsgivare att arbeta med för att uppnå de värden 
som Värnamo kommuns vision och värdegrund pekar på. Dessa 
områden är:

• Medarbetarskap och ledarskap
• Delaktighet och inflytande
• Arbetsmiljö och hälsa
• Lika möjligheter
• Utveckling och lärande
• Lön och förmåner
• Heltid som norm

I samband med arbetet med policyn har också en riktlinje för 
medarbetarskap och ledarskap arbetats fram.
 I mars fattade kommunfullmäktige ett beslut om heltid som 
norm. Planer för införande är framtagna och rekrytering av 
projektledare genomförd. En upphandling av ett IT-stöd för 
bemanning och schemahantering  är påbörjad, detta ska ge stöd 
för verksamheternas utveckling och är en förutsättning för ett 
bra införande av heltid inom bland annat omsorgsförvaltningen. 
Arbetet med att införa heltid som norm kommer att påverka våra 
verksamheter och stödet från personalavdelningen kommer att 
vara viktigt. 
 Kommunen har tillsammans med de fackliga organisationerna 
i den centrala samverkansgruppen (CSG) påbörjat en översyn 
av samverkansavtalet. Avtalet är ett viktigt redskap för att arbeta 
med medarbetarnas inflytande och delaktighet. Arbetet med över-
synen kommer att fortsätta under hösten.
 Under våren har det vid fem olika tillfällen genomförts en 
uppskattad utbildning i likabehandling för kommunens chefer, 
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det kommer att vara ytterligare tillfällen i höst för de som ännu 
inte gått. Ett stort arbete med att se över varje yrkesgrupps krav 
och förutsättningar  har genomförts i samverkan med chefer och 
fackliga organisationer. Denna arbetsvärdering kommer att ligga 
till grund för den lönekartläggning ur jämställdhetssynpunkt som 
kommer göras i höst.

Juridik och överförmyndarkansliet GGVV

Kommunfullmäktige har lämnat över förslag till ny valdistrikts-
indelning till Länsstyrelsen för antagande. Förändringen med en 
valkrets påverkar endast valet till kommunfullmäktige 2018.
 Under året har antalet rättsliga processer avseende överförmyn-
darverksamheten i tingsrätten ökat påtagligt. En del beror på att 
socialtjänsterna i de samverkande kommunerna ej förhåller sig till 
gällande regelverk vilket medför omfattande arbetsbelastning för 
kansliet.
 Det kan även konstateras ett stort antal avgöranden avseende 
asyl för ensamkommande barn. Dessvärre har de avgöranden som 
inneburit avslag på uppehållstillstånd givit stora påfrestningar 
mentalt för såväl handläggare som gode män.
 Under året har behovet av juridisk konsultation för förvalt-
ningarna ökat väsentligt och vikten av ett snabbt svar/bollplank 
blivit än mer tydligt. Särskilt efterfrågat är hjälp med ”Quick-Fix” 
ärenden.

Framtida utveckling

Gemensamt kommunledningsförvaltningen

Den 25 maj ersatte en ny EU-förordning om dataskydd den svens-
ka personuppgiftslagen. 
 Dataskyddsförordningen blir svensk lag och ska börja tillämpas 
i maj 2018. Den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldig-
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heter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter för-
stärks. Det kommer att införas möjligheter för tillsynsmyndighe-
ten att i vissa fall döma ut en administrativ sanktionsavgift på upp 
till 20 miljoner euro eller fyra procent av organisationens omsätt-
ning när en organisation missköter sin behandling av personupp-
gifter. De nya kraven kan komma att medföra stora förändringar i 
verksamheten. Det är därför viktigt att påbörja ett arbete med hur 
Värnamo kommun ska anpassas till dataskyddsförordningen samt 
att utse nyckelpersoner i organisationen. Nya rutiner kan behöva 
införas för att tillmötesgå dataskyddsförordningens utökade krav 
på öppenhet och de registrerades rättigheter. 
 Arbetet med en ökad digitalisering av kommunal verksamhet 
kommer att intensifieras. Viktiga förutsättningar finns på plats 
såsom att en digitaliseringsstrateg har anställts, kommunens 
delägarskap i Inera AB, beslut är fattat om bredbandsutbyggnad 
samt avsatta resurser för kompetens- och verksamhetsutveckling. 
Digitalisering är en av kommunens viktigaste strategiska frågor 
framöver både för att effektivisera den kommunala servicen men 
också öka dess kvalitet.
 Andra halvåret kommer att präglas av invigningen av Gummi-
fabriken. För framtiden är det viktigt att utnyttja den potential och 
de effekter som Gummifabriken kommer att ge men det kommer 
också att krävas ett stort kommunalt engagemang för att skapa 
den kreativa mötesplatsen. Gummifabriken är en av de strategiska 
frågor som kommer att diskuteras i kommunens ledningsgrupp.
 En gemensam strategi för att nå målen är att kommunicera och 
konsekvensberäkna visionen. Övriga gemensamma strategier är 
att driva arbetet med Värnamo kommuns varumärke och efter-
fråga resultat. Ledningsgruppens arbete ska även fortsatt präglas 
av samverkan och koncerntänk/ systemsyn. En utveckling skapas 
genom systematisk uppföljning och analys av resultat. 

Paneldebatt om hållbarhet i stadshusets entré under Agenda 2030-dagarna.
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Kommunkansliet

År 2018 planeras bli 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 kommun-
övergripande och genomföras tillsammans med sekreterargruppen. 
 Arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna fortsätter. 
Här gäller det att finna formerna för dialogerna med olika mål-
grupper. Kanaler som används i dag i form av offentliga möten, 
traditionella media, webb och sociala medier kan snabbt förändras 
och behöva anpassas.
 Kommunfullmäktige beslutade i april att medborgarinitiativ 
skall ersätta nuvarande medborgarförslag. Medborgarinitiativ 
innebär att vem som helst, oavsett ålder, kan lämna in förslag. För-
slaget presenteras på kommunens webbplats och när 30 personer 
har signerat förslaget tas det upp till politisk behandling. Under 
andra halvåret kommer arbetet att ske med att iordningställa det 
systemstöd som krävs samt för att marknadsföra det nya sättet att 
som medborgare ta initiativ och få förslag politiskt behandlade.
 Serviceförvaltningen kommer, på uppdrag av kommunlednings-
förvaltningen, att starta ett kontaktcenter i stadshuset. Ursprunglig 
tidplan byggde på en start i november 2017 men på grund av 
ombyggnader kommer start att ske vid halvårsskiftet 2018. Kon-
taktcenter och kommunens kommunikationsfunktion kommer att 
ha många beröringspunkter, exempelvis så kommer kommunens 
webbplats att bli ett digitalt kontaktcenter och ett verktyg för kom-
munvägledarna i kontaktcenter.
 I samband med genomgången av gällande styrdokument kom-
mer policyn för alternativa driftformer från 2007 att bli föremål för 
en översyn. Arbetet kommer att ledas av kommunledningsförvalt-
ningen men behöver i sitt arbete samverka med flera förvaltningar.

Utvecklingsavdelningen

Omvärldsbevakning behöver vara ständigt pågående. Under 
hösten kommer avdelningen att inrikta sig på nyinflyttade kom-
muninvånare och vad de tycker om sin nya hemkommun. Detta 
genom att göra en så kallad Flytt- och boendestudie. Utveck-
lingsavdelningen kommer också att tillsammans med samhälls-
byggnadsförvaltningen att driva ett stadsutvecklingsprojekt kring 
Centrumutveckling. 
 Metoden för medborgarbudget utvecklas parallellt med pågåen-
de projekt på högstadiet i Bor. Även processen för landsbygdsdia-
loger utvecklas i takt med att fler samhällen deltar. 
 En Plan för digitalisering tas fram under hösten för att kunna få 
genomslag i kommande verksamhetsplaner.  
 I kommande budget satsas på kommunens klimatarbete. Detta 
är positivt och i linje med kommunens mål. En satsning på 
kommunens fordonspark och på solenergi kommer att göras. Det 

strategiska arbetet fortsätter genom att en Plan för Miljö tas fram 
under hösten. Denna kommer även att hantera kommunens energi- 
och klimatarbete. 
 Utpekat i omvärldsanalysen är Värnamos behov av att knyta 
an till våra större grannstäder, främst Jönköping och Växjö. 
Inriktningen är att  även utveckla Värnamo som evenemangsstad, 
genom att aktivt arbeta med evenemangslotsning och locka stora 
evenemang till kommunen. 
 En ungdomssamordnare börjar sin tjänst under hösten vilket 
innebär stora möjligheter att fortsätta utveckla kommunens attrak-
tivitet för ungdomar. 

Ekonomiavdelningen

Upphandling och införande av nytt ekonomisystem kommer 
fortsatt vara en mycket betydande del av ekonomiavdelningens 
arbete under kommande åren. Målsättningen är att utvärdering av 
inkomna anbud sker under hösten 2017 och att avtal undertecknas 
senast i december. Införande och utbildning beräknas pågå under 
hela 2018. Systemet planeras vara i skarp drift 1 januari 2019. 
Under införandeperioden kommer någon form av projektanställ-
ning att behövas. Samtliga förvaltningar påverkas av upphand-
lingen och införandet. 
 Regeringen har tillsatt en utredning om kommunal redovisning 
och denna avslutades under 2016. Syftet med utredningen har va-
rit att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för 
kommuner och landsting. Den nya lagstiftningen föreslogs träda 
i kraft den 1 januari 2018, men har nu skjutits upp till tidigast 1 
januari 2019. Utformningen av den nya lagen kommer att påverka 
ekonomiavdelningens 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

Att trygga kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för Värnamo 
kommun. Kommunen en tillväxtkommun som önskar fortsätta 
växa. Det ställer krav på organisationen som då också måste växa. 
Detta sker samtidigt som det är allt svårare att rekrytera medarbe-
tare inom våra yrkesområden. Det råder brist på utbildade med-
arbetare att rekrytera inom många av kommunens yrkesgrupper 
inte bara i Värnamo utan i hela landet. Detta ställer stora krav på 
kommunens verksamheter i dag och framöver. Kommunens led-
ningsgrupp kommer under hösten arbeta med hur förvaltningarna 
kan arbeta tillsammans och varje förvaltning för sig i syfte att 
trygga kompetensförsörjningen. Som ett underlag för diskussio-
nen finns det arbetet som personalavdelningen gjort under våren 
kring kompetensförsörjning.
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 Som en del i kommunfullmäktiges satsning på kompetens- och 
verksamhetsutveckling genomförs under vecka 40 medarbetar-
dagar. Vid åtta olika tillfällen under veckan kommer kommunen 
genomföra utbildning och inspiration kring medarbetarskap och 
vad som är på gång i kommunen.
 Under hösten påbörjas utbildningen Framtidens ledare, en 
intern utbildning där kommunen utbildar medarbetare som är in-
tresserade av att bli chefer i Värnamo kommun i framtiden. Detta 
är också möjligt att göra tack vare satsningen på kompetens- och 
verksamhetsutveckling. 
 Det arbete som påbörjats kring personalavdelningens organisa-
tion och arbetssätt fortsätter under hösten. Vad gäller PA-systemet 
kommer dock arbetssituationen vara ansträngd då tre av fem 
medarbetare är nyrekryterade under året. Avdelningen ser det 
dock positivt och som en möjlighet till utveckling. Situationen 
påverkar dock hela personalavdelningens möjligheter att arbeta 
med utvecklingsfrågor under hösten. 
 Värnamo kommun har tillsammans med sex andra kommuner i 
länet och Region Jönköpings län blivit beviljade 14 miljoner kro-
nor till ESF-projektet Ett hälsosamt arbetsliv. Det är en möjlighet 

att utveckla kommunens arbete kring arbetsmiljö och hälsa och 
arbeta med att minska vår sjukfrånvaro. Projekt är i planerings-
fasen och genomförande-fasen påbörjas i höst och pågår till och 
med 2019.

Juridik och överförmyndarkansliet GGVV

Inför valet 2018 kommer de förändringar som skett i valorganisa-
tionen att medföra stort behov av  informationsinsatser till allmän-
heten. Det kommer också att krävas omfattande gemensamma 
rekryteringsåtgärder på grund av generationsskifte och vikten av 
tydligare åldersfördelning inom röstmottagarkåren blir avgörande 
för framtiden.
 Kostnadsersättningen för de ensamkommande barn som motta-
ges i kommunen efter 1 juli 2017 kommer enligt beräkningar vara 
kraftigt underdimensionerad och medför att kommunen nu endast 
har ett schablonbelopp att fördela mellan överförmyndarverksam-
heten och medborgarförvaltningen. För barn mottagna innan 
1 juli kan kommunen endast påräkna ersättning till och med den 
31 december 2017.

Redovisning per nämnd: Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen
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Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner 
kronor (mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter -4,0 -4,0 0,0 -3,1 -5,7 -11,5

Kostnader 84,4 82,2 2,2 36,8 36,9 79,5

Nettokostnad 80,4 78,2 2,2 33,7 31,2 68,0

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Kommun-
fullmäktige

1,4 1,4 0,0 0,7 0,7 1,3

Kommunstyrelsen 5,6 5,6 0,0 3,1 3,0 9,2

Kommunlednings-
förvaltning

32,8 32,4 0,4 15,7 15,2 29,9

Kollektivtrafik 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3

Partistöd 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 1,1

Tillväxt och mark-
nadsföring

15,0 15,0 0,0 6,3 4,1 9,3

Sysselsättning 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 1,9

Leaderprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4

Övrigt Kommun-
ledningsförvaltning

3,6 3,6 0,0 1,5 1,0 2,3

Personaladm åtgär-
der, förvaltnövergr

6,1 6,0 0,1 1,1 1,1 2,8

Näringslivssam-
verkan

3,1 3,2 -0,1 1,3 1,7 3,5

Överförmyndar-
verksamhet

1,4 1,3 0,1 0,7 1,0 1,5

Gator och vägar 0,7 0,7 0,0 0,3 0,5 0,8

Turistverksamhet 1,6 1,6 0,0 0,8 0,8 1,5

Utredningar 3,5 3,1 0,4 0,8 0,8 2,2

Krisberedskap 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Serviceförvaltning 2,4 1,2 1,2 0,2 0,0 0,0

Nettokostnad 80,4 78,2 2,2 33,7 31,2 68,0

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 7,6 4,8 2,8 1,2 1,5 3,0

Nettoinvesteringar 7,6 4,8 2,8 1,2 1,5 3,0

Största investeringar
Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Gemensamt utdata- 
system, beslutsstöd 0,9 0,9 0,0 0,7 0,1 0,4

Digitala välkomst-
skyltar 1,3 1,4 -0,1 0,0 0,0 0,0

Fossiloberoende 
fordonsflotta 2,5 0,4 2,1 0,0 0,0 0,0

Periodens utfall

Drift

Kommunledningsförvaltningens driftbudget för 2017 är 
80,4 mnkr. Av budgeten har 33,7 mnkr (42 %) förbrukats under 
första halvåret. 

Investeringar

Kommunledningsförvaltningens investeringsbudget för 2017 
är 7,6 mnkr. Av budgeten har 1,2 mnkr (16 %) förbrukats under 
första halvåret. 

Prognos för ekonomi helår 2017

Drift

Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 2,2 mnkr, beror 
bland annat på:

• Serviceverksamhet, överskott 1,2 mnkr: förseningar i 
 införandet av Kontaktcenter
• Utredningar och projekt, överskott 0,4 mnkr: Kostnader för 
 kommunövergripande utredningar och e-arkiv lägre än beräknat
• Överförmyndarverksamhet, överskott 0,1 mnkr: Erhållit PUT-
 ersättning för fler än beräknat.
• Kollektivtrafik, överskott 0,1 mnkr: kostnaderna blir lägre på 
 grund av att ingen sommartrafik köps in
• Kommunledningsförvaltning, personal, överskott 0,4 mnkr: 
 vissa vakanser i samband med ledigheter  

Investeringar

Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 2,8 mnkr, beror 
bland annat på: 

• Fossiloberoende fordonsflotta, budget 2,5 mnkr (införs under de 
 kommande tre åren). Under år 2017 beräknas 0,4 mnkr använ-
 das. Överskott 2,1 mnkr
• Digitala informationstavlor utmed E4:an:  Juridiska processer 
 och kompletterande el-dragning ökar investeringen. Genomför-
 andet sker under 2017. Underskott - 0,1 mnkr.
• Personalsystem: Försening av projekten på grund av omorgani-
 sation/rekryteringsprocess och vakanser. Överskott 0,4 mnkr.

 

Redovisning per nämnd: Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen
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Redovisning per nämnd

Detta gör Campus Värnamo

Kommunstyrelsen – Campus Värnamo

Campus Värnamo anordnar utbildningar på högskole- eller 
yrkeshögskolenivå som leder till arbete. Kompetensutveckling 
genomförs också på olika nivåer, för både privatpersoner och an-
ställda i privat eller offentlig sektor. Alla kurser och utbildningar 
styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan nä-
ringsliv, akademi och offentlig sektor. Samarbete sker även inom 
olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Teknikcenter bidrar 
till näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning genom ökat 
teknikintresse bland barn och ungdomar. 

Detta har hänt under 2017

Campus Värnamo

Under första halvåret genomfördes en strategisk arbetslagsutveck-
ling med fokus på medarbetarskap, målstyrning och entrepre-
nöriellt förhållningssätt. Stora personella förändringar inträffade 
vid halvårsskiftet. Gummifabrikens invigning planerades. 

Utbildningsverksamhet

Utveckling av nytt upplägg för utbildningen Integrationspedagog 
(numera 2-årig på distans i samarbete med Nova Oskarshamn). 
Fortsatt svårt att rekrytera studenter till tekniska utbildningar. 
Fastighetstekniker har ställts in. Ansvaret för Verktygsmakare 
har tagits över från Nässjöakademin. Bra söktryck till övriga 
utbildningar. Butikschefsprogrammet avslutades, inga nya starter 
planerade. Utvecklingsarbete för 3D-teknikprogrammet med fo-
kus på närmare forskningsanknytning. Fortsatt utvecklingsarbete 
för att främja studenternas anställbarhet. 

Näringslivssamverkan

Tre stycken Yrkeshögskoleansökningar (YH) beviljades i  
februari. Arbete med tre stycken YH-ansökningar, varav två är 
omsök och en är ny. Genomfört branschdag, uppdragsutbildning 
samt 3D-café. Projektet Partnerskap för ökad konkurrenskraft har 
startat upp.

Kompetensakademi

Fortsatt högt tryck på internutbildningar och Ledarkraftsaktivite-
ter. Tillsammans med personalavdelningen planering av höstens 
medarbetardagar och det nya traineeprogrammet för chefsas-
piranter. Utbildningsinsatser i samarbete med samhällsbygg-
nadsförvaltningen och utvecklingsavdelningen i samband med 
Agenda 2030-aktiviteterna. Fortsatt dialog med HLK(Högskolan 
i Jönköping) angående en eventuell förskollärarutbildning och 
F-5-utbildning samt fortsatta diskussioner med Högskolan väst 
angående fortsättning av socialpedagogprogrammet, eventuellt 
med forskning på Campus Värnamo. Beslut om ytterligare start 
av sjuksköterskeprogrammet 2018. TED återuppstår i höst i ett 
mindre format finansierat av 3M. 

Teknikcenter

Det har varit hög efterfrågan från skolorna till Teknikcenters 
skolprogram vilket ledde fram till en ny modell för skolbok-
ningar, som resulterade i att fler skolor kommer få tillfälle att 
besöka Teknikcenter. Under vårterminen 2017 har Teknikcenter 
färdigställt beställningar av utrustning och material till de nya 
lokalerna. Under våren gjordes insatser för att fortbilda pedagoger 
i programmering på Ipad. Teknikcenter har medverkat på flera 
arrangemang för att nå nya målgrupper bland annat JobbGPS och 
Tjejkväll på biblioteket. 

Framtida utveckling

Campus Värnamo

Under hösten kommer den framtida utvecklingen diskuteras i 
Campus Värnamos ägarforum (Kommunstyrelsens presidium). 
Delta i arbetet för att  Gummifabrikskonceptet ska bidra till verk-
samhetens utveckling på olika sätt. 

Utbildningsverksamhet

Inom ramen för befintlig budget vidareutveckla kvaliteten i 
utbildningarnas genomförande genom nya flexibla arbetssätt och 
med fokus på studenternas anställbarhet. Fortsatt vidareutveckling 
av samarbetet med andra utbildningsanordnare.

Näringslivssamverkan

Huvudfokus kommer att vara på att utveckla partnerskap med 
näringslivet samt utveckla fler och nya kompetensutvecklingsak-
tiviteter genom projektet Partnerskap för ökad konkurrenskraft. 
Tre YH-ansökningar, varav en ny, kommer att lämnas in. Vidare 
planeras branschdagar under hösten.

Kompetensakademi

Digitaliseringen i samhället har bara börjat. En IT-utbildare skulle 
vara en viktig komponent för att höja medarbetarnas kompeten-
ser inom området. Redan idag märks en högre efterfrågan inom 
IT-utbildningar än vad Kompetensakademin kan erbjuda. Ledar-
krafts aktiviteter växer och de kommande behoven förutsätter en 
heltidstjänst på sikt. 

Teknikcenter

Under resterande del av året kommer Teknikcenter förutom ordi-
narie verksamhet att fokusera på att sätta i drift och färdigställa 
maskiner och material i de nya lokalerna. Genomföra alla de 
planerade evenemang Teknikcenter arrangerar under invignings-
veckan. Pedagoger kommer att utbildas för att självständigt kunna 
leda grupper i Teknikcenter. Detta för bästa utnyttjande av lokaler 
och utrustning.
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Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter -9,0 -9,0 0,0 -4,1 -2,8 -6,3

Kostnader 26,3 26,9 -0,6 12,0 11,0 21,9

Nettokostnad 17,3 17,9 -0,6 7,9 8,2 15,6

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Campus Värnamo 3,7 4,2 -0,5 2,3 2,4 4,0

Högskoleutbildning 7,8 7,9 -0,1 3,5 3,6 7,1

Näringslivssamverkan 1,1 1,1 0,0 0,1 0,5 0,9

Kompetensakademin 2,5 2,5 0,0 1,3 1,2 2,3

Teknikcenter 2,2 2,2 0,0 0,7 0,5 1,3

Nettokostnad 17,3 17,9 -0,6 7,9 8,2 15,6

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 3,5 3,5 0,0 0,2 0,4 0,7

Nettoinvesteringar 3,5 3,5 0,0 0,2 0,4 0,7

Största investeringar
Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Workstations, 
3D-teknik 0,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,4

Datorer, 
Webbutveckling .NET 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2

Utrustning 
Teknikcenter 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Redovisning per nämnd – Campus Värnamo

Periodens utfall
Drift

Campus Värnamos driftbudget för 2017 är 17,3 mnkr. 
Av budgeten har 7,9 mnkr (46 %) förbrukats under första halvåret. 

Investeringar

Campus Värnamos investeringsbudget för 2017 är 3,5 mnkr. Av 
budgeten har 0,2 mnkr (6 %) förbrukats under första halvåret. 

Prognos för ekonomi helår 2017
Drift

Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 0,6 mnkr. 
Underskottet består till största delen av att besparingen via ett 
av utredningsuppdragen, samlokalisering med VUX, kan inte 
genomföras eftersom VUX finns i andra lokaler. 

Investeringar

Prognosen för helåret 2017 visar att budget följs.
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Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet
Mål och resultat

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Fastighet
• Tillhandahåller attraktiva lokaler till den 
 kommunala verksamheten.
• Verka för hållbarhet och god inomhusmiljö.
• Tillhandahålla avtalad fastighetsservice till  
 den kommunala verksamheten.

Fastighet
• Lokalförsörjningsplan finns, är uppdaterad 
 och följs.
• Följs investerings-budget/plan?
• Underhålls-/skötselplaner finns, är revide-
 rade och följs
• Färre felavhjälpande underhåll

Fastighet
Regelbunden dialog sker med kommunens 
förvaltningar, lokalförsörjningsplanen är nöjaktig 
men kan utvecklas.
Investeringsplan hålls till huvuddel. Flera inves-
teringar släpar sen tidigare år.
Underhålls-/skötselplaner finns och följs. Planer 
kan utvecklas. Färre felavhjälpande insatser.

Fritid
Befrämja aktiv fritid och stärkt folkhälsa i en 
attraktiv mänsklig tillväxtkommun på kort och 
lång sikt:
• Kundfokus och effektivt resursnyttjande.
• Kommunens fritidsarenor är attraktiva och 
 ändamålsenliga med ett tydligt fokus på 
 folkhälsa. 
• Stärka kommunens attraktionskraft och 
 starkt bidra till att realisera målet i vision 2035.

Fritid
• Verka för ökad fysisk aktivitet/aktiv fritid. 
• Dialog och stark servicekänsla gentemot 
 föreningar/medborgare. 
• Alla ska ges samma möjlighet till aktiv fritid 
• Effektiv användning av resurser. 
• Stärkt förbättrings- och utvecklingsarbete. 

Fritid
Genomgripande arbeten är påbörjade avseende 
service, dialog, kvalitet och resursnyttjande.
Utvecklingsarbete mot syfte och mål är påbörjat 
och bedöms ge lyft åt området på 1–3 års 
perspektiv.

Gata/park
• Bra och säker miljö med trevliga park- och 
 grönytor och väl fungerande infrastruktur.
• En jämn och hög kvalitet på gator och 
 grönytor i såväl tätorten som kransorterna.

Gata/park
• Utbyggnad av vägnät och gång- och 
 cykelvägar (GC).
• Renhållning och snöröjning.
• Långsiktigt vägunderhåll inklusive belysning.
• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
• Bra och säkra lekplatser.
• Kvalitativa parker/grönytor.

Gata/park
Utbyggnad och vidmakthållande av vägar och 
GC sker enligt plan. 
Belysning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
följer plan.
Lekplatser sköts och bibehålls på ett bra sätt.
Parker och grönytor hålls på det stora hela på ett 
bra sätt. Utveckling av skötsel, underhåll m.m. i 
kransorterna utvecklas, utvärdering sker i höst.

VA
• Säkerställa rent och friskt dricksvatten på 
 kort och lång sikt.
• Stärkt hållbarhet - minimera negativ 
 påverkan på miljön från avloppsvatten.

VA
• Strategisk VA-plan finns, är uppdaterad och 
 följs.
Dricksvatten:
• Följs investeringsplan?
• Regelbunden mätning av alla vattentäkter, 
 kvalitet och uppfyllnad.
• Drift och underhållsplaner av befintliga 
 anläggningar finns, uppdaterade och följs. 
• Samverka lokalt, regionalt och nationellt.
• Nästa vattentäkt är identifierad, planerad och 
 beslutad.
Reningsverken:
• Mätning av sjöar o vatten.
• Drift och underhållsplaner av befintliga 
 anläggningar finns, uppdaterade och följs.
• Samverka lokalt, regionalt och nationellt.
• Följs investeringsplan?

VA
Strategisk VA-plan är under utarbetning, klar i 
höst. Investeringsplan hålls avseende dricks-
vatten. Mätningar görs enligt plan. Arbete med 
drift-/underhållsplaner avseende dricksvatten 
pågår och dessa kommer vara inarbetade inom 
1–2 år.
Arbete med att analysera planer för kommande 
vattentäkt pågår, klart inom 1–2 år.
Mätning av sjöar o vatten genomförs. Arbete 
med drift-/underhållsplaner för reningsverk 
pågår och är inarbetade inom 1–2 år. 
Investeringsplan hålls till huvuddel, viss fördröj-
ning med överföringsledning Bredaryd.

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Nämnden ger god och snabb information om 
vår verksamhet och våra medborgare och med-
arbetare får svar på sina frågor. 
Medborgarna och medarbetarna är delaktiga i 
utvecklingen. 

• Enkäten ”Kritik på teknik” (KPT) genomförs 
 vart tredje år.
• Att ge ett svar på mail inom 24 h.
• Telefontillgängligheten 
• Ge svar på anmälda ärenden i Infracontrol 
 inom 24h.
• Förvaltningens/respektive avdelnings målstyr-
 ning och resultat- och ekonomiuppföljning är 
 känd internt Tekniska förvaltn. och externt.

Deltar i och fick bra resultat i Kritik på teknik 
(KPT) 2016.
Tillgänglighet mail/telefon mäts i höst.
Svar på medborgarnas felanmälan i Infracontrol 
är nöjaktig, utveckling i snabbare respons bland 
annat samverkan med Värnamo Energi görs 
under hösten.
Målstyrning och resultat och ekonomiuppfölj-
ning är under implementering och utgör viktig 
del för medarbetarnas möjlighet till insikt och 
påverkan i Tekniska förvaltningens utveckling.

Redovisning per nämnd
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Redovisning per nämnd

Detta gör tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen ska inom sina verksamhetsområden bidra 
till hög samhällsservice och en god miljö. Förvaltningen genom-
för projektering, ny- och ombyggnationer, drift- och underhåll 
samt skötsel inom sina verksamhetsområden. Verksamheten ska 
bedrivas på ett både ekonomiskt effektivt och miljömässigt riktigt 
sätt.
Huvudsakliga verksamhetsområden:

• Avfallshantering och återvinning
• Fastighetsförvaltning och lokalförsörjning
• Fritids- och folkhälsoverksamhet
• Gator och exploatering
• Parker, lekplatser, plantering och allmänna platser
• Skogar och strövområden, sjö- och våtmarkskalkning
• Vatten- och avloppsförsörjning

Analys av måluppfyllelse

Förvaltningen har överlag en god måluppfyllelse. 
Dock noteras att:

• Vissa investeringsprojekt inte blir klara enligt uppdrag, särskilt 
 noteras att:
  -Tekniska förvaltningen har valt att avvakta med ventilationsom 
  byggnad vid Ekbackens förskola (KF087) samt ombyggnad av  
     Villa Villekullas förskola i Bor. I övrigt är det byggstart för  
  flertalet projekt under senhösten dock inte idrottshall Gröndal,  
  Hus D Östboskolan samt förskola Mosslelund.
  -Trafiklösning Enehagsskolan och Smedgatan Bredaryd  
  påbörjas eventuellt 2018.
• Lokalförsörjningen inte är helt i balans, främst med anledning 
 av verksamheternas snabba ökning av behov och att deras 
 budget inte rymt ökningen.
• Fritid har ny organisation, nya chefer, nytt uppdrag och full 
 måluppfyllelse kan förväntas på 1–2 års sikt.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare 
de behöver. Förvaltningen jobbar långsiktigt 
för att säkerställa kompetensförsörjning med 
fokus på specifika ”trånga sektorer”. 

• En attraktiv arbetsplats där medarbetare med 
 rätt kompetens kan rekryteras
 Utarbetas kommungemensamt senare, 
 kompetensutbildningsplan, trainee, etc.
• En attraktiv arbetsplats där vi utvecklar och 
 behåller våra medarbetare
 Indikatorer: Utarbetas kommungemensamt 
 senare.

Trång sektor är högskoleingenjörer för pla-
nering och projektering av infrastruktur och 
fastigheter. Förvaltningen är i rekryteringsfas 
och kommer behöva göra ansträngningar 
och satsningar över tiden för att säkra rätt 
kapacitet.
Även anläggningsarbetare med hög erfaren-
het är svårrekryterat.
Långsiktiga metoder för rekrytering och 
utveckling  behöver därför göras.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Implementera gällande miljöprogram och identi-
fiera framtida vägval för ökad hållbarhet.

Hela förvaltningen
• Minskade nyttjande av ej fossila bränslen.
• Modern och miljömässig fordons- och 
 maskinpark.
• God arbetsmiljö

Hela förvaltningen
• Fordons- och maskinpark, förnyas enligt plan.
• Nyttjande av miljövänligt bränsle.
• Analys av verksamheten genomförs, bland 
 annat skyddsronder, åtgärdsplaner efter 
 skyddsronder. 
• Tillbudsrapportering görs.
• Utbildning i säkerhet görs.
• Besiktning av arbetsredskap genomförs.

Hela förvaltningen
Fordons/maskinplan hålls, flertalet av TF ma-
skiner och större fordon körs med miljövänligt 
bränsle, test och försök utvidgas.
Skyddsronder och tillbudsrapportering genom-
förs. Återrapportering av åtgärder härom ska 
följas upp i höst.
Besiktning av arbetsredskap pågår över tiden.

Fastighet specifikt
• Hållbart byggande
• Energibesparing
• Minskad nyttjande av kemikalier.

Fastighet
• Certifierad nybyggnation
• Genomföra energiförbrukningsaktiviteter.
• Kemikaliefri lokalvård

Fastighet
All nybyggnation certifieras på silvernivå 
enligt ”SGBC-Miljöprogram”.
Energisparåtgärder genomförs enligt fastställd 
investeringsram.
Kemikaliefri lokalvård implementeras succe-
sivt, Infört fullt ut på 2 nya förskolor.

  Målet uppfylls   Målet uppfylls inte
  Målet uppfylls delvis



40

Redovisning per nämnd – Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

• Parkinvesteringar bör fortsatt utvecklas mot att stärka 
 rationellare skötsel.
• Säkra långsiktig tillgång av dricksvatten är ett arbete som tar flera 
 år att uppnå och att beslut och åtgärder behöver vidtas över tiden.
• Kompetensförsörjning bör inriktas mot ingenjörer och 
 anläggningsarbetare.
• Implementering och uppföljning av mål behöver stärkas inom 
 förvaltningen för att stödja delaktighet.

Jämförelse – Nämndens mål för delaktighet

Kommunen deltar i och fick bra resultat i Kritik på teknik (KPT) 
2016. Värnamo har en sammanvägd indikator på 7,1, som var 4:e 
högsta resultat bland de 85 kommuner som deltog.

Detta har hänt under 2017

Gemensamt tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har sedan årsskiftet en ny organisation. 
Organisationen ska stärka ledning och uppföljning av verksam-
heten samt renodla förvaltningens olika processer, bland annat be-
ställarfunktion, projektledning, projektering, leverans, beslut etc.
Förvaltningen har numera organiserade avdelningar för VA res-
pektive Gata/park. Utredning och projekterings (UP) är en egen 
enhet under förvaltningschefen. Förvaltningens all projektledning 
samordnas nu i en enhet.

Fastighetsavdelningen

Avdelningen har gjort en organisationsförändring i syfte att stärka 
ledning, dialog och kommunikation. Organisation för underhåll 
och skötsel är numera indelad i tre geografiska områden med tre 
områdesansvariga.
 Lokalförsörjningsuppdraget är stärkt och ska utvecklas.
Ett flertal större och mindre investeringsprojekt genomförs/har 
genomförts, särskilt noteras om- och tillbyggnad på Mossleskolan 
samt ombyggnad av Bors skola. 

Gata/Park-avdelningen

Avdelningen har genomfört/genomför ett flertal arbeten åt VA, ett 
flertal gatuprojekt, utbyggnad av stadsbussnät etc.
 Fokus avseende gatuarbeten sker till underhåll av befintligt 
vägnät, framförallt asfaltering, belysning etc.
 Gata/park driver utveckling och nyttjande av miljövänligare 
drivmedel (HVO) till fordon och maskiner med goda resultat. 

VA/Avfall

Fortsatt utredning av ny-/reservvattentäkt pågår. Provborrning 
kring Hörle har visat att det inte går att utvinna vatten där.
 Arbetet fortskrider under 2018 med att leta vatten och att utreda 

övriga behov för att på sikt säkra dricksvattentillgången.
 Ledningar Pålslund-Bredaryd fortskrider och under våren 2017 
kopplades Kärda samhälle in och får vatten från Värnamo. Led-
ningsarbetet fortgår och kommer vara framme i Forsheda i början 
av hösten. Bredaryd bedöms bli inkopplat 2019-2020. Överfö-
ringsledning till Bor projekteras under hösten 2017 och påbörjas 
2018, bedöms klar 2019/2020.
 Rivningen av reningsverket har påbörjats och beräknas vara 
klart under 2017.
 Ett flertal VA-saneringar, dagvattensprojekt etc. genomförs. 
Bland annat är ledningsförnyelse på Lillgatan, Kärda klart vilket 
även ledningsförnyelsen på Alvestavägen, Rydaholm är. Totalt är 
det cirka 4 000 meter ledningar (vatten-, spill- och dagvattenled-
ningar) som nu är bytta på dessa två sträckor. 
 Den äldsta (1908) vattenledningen genom centrala Värnamo är 
nu även bytt under våren. Sträckan som är sanerad är 470 meter.

Fritidsavdelningen

Avdelningen har utvecklat vision och målsättning med stöd av sitt 
nya uppdrag och sin nya organisation. Rekryteringar är genomför-
da och personalfrågor är under översyn.
 Arbete med att fokusera kring stärkt service, kvalitet och till-
gänglighet på kommunens anläggningar är påbörjat.
 Föreningsbidragsuppdraget är etablerat i avdelningen och god 
symbios uppnås.
 Större projekt som slutförts är Skateparken och ridanläggning 
vid Sörsjö.

Framtida utveckling

Gemensamt tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen behöver trimma den nya organisationen 
för att uppnå syftet stärkt ledning, planering, genomförande och 
uppföljning.
 Kvalitet i produkter och leverans i tid med kunden i centrum 
ska stå i fokus.
 Fokus ska även ligga på att hinna ifatt med tilläggsbudgeterade 
projekt och att leverera nya projekt enlig beslut.

Fastighetsavdelningen

Etablera en tydlig lokalförsörjningsprocess där behov, ansvar och 
förväntningar klarläggs. Processen ska vara transparant och lång-
siktig och ska svara mot kommunens och medborgarnas behov.

Gata/Park-avdelningen

Avseende gatuarbetena ska fortsatt fokus vara till kvalitet och 
säkerhet av befintliga vägnätet.
 Jämn och hög kvalitet på underhåll och skötsel av vägar och 
grönytor i hela kommunen ska eftersträvas.
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 Gata/Park-avdelningen ska stärka kompetensförsörjning gällan-
de anläggningsarbetare. Viss överrekrytering kan ske för att stärka 
bredvid gång och upplärning. Särskilt förmåga att genomföra 
ledningsförnyelse ska stärkas.

VA/Avfall

VA: 
Arbete med att fullfölja överföringsledningar till Bredaryd och 
Bor i syfte att säkra dricksvatten till kransorterna och att leda 
spillvatten från kransorterna till Pålslund är alltjämt ett viktigt 
fokusområde.
 Identifiera och klarlägga ny-/reservvattentäkt fullföljs med 
målet att inriktningsbeslut kan tas 2018.
 Det viktiga arbetet med ledningsförnyelse kommer att utveck-
las och ambitionen är att när investeringar kring överföringsled-
ningar är klara så ökas denna ambition avsevärt, cirka 2020.

Renhållningsavdelningen:  
Ett beslut har tagits gällande renhållningen att ett kommunal-
förbund ska skapas för GGVV och börjar gälla fr.o.m. 1 januari 
2018. Under hösten kommer taxor att beslutas i respektive 
kommun samt att förvaltningen kommer  
leverera en budget för renhållningen i Värnamo kommun för 
2018. Förvaltningen fullföljer arbetet med bland annat renhåll-
ningsordningen under hösten 2017. 

Fritidsavdelningen

Inslagen väg att stärka service, kvalitet, rationalitet och tillgäng-
lighet för ökad folkhälsa fullföljs.
 Utredning och analys i syfte att klarlägga alternativa vägval 
gällande framtida investeringar inom fritidssektorn påbörjas och 
fullföljs 2018.

Periodens utfall

Drift

Tekniska utskottets driftbudget för 2017 är 85,8 mnkr. Av budge-
ten har 44,0 mnkr (51,3 %) förbrukats under första halvåret. 

Fastighetsavdelningen:  
Omsorgsförvaltningen lämnade Östhamra i maj 2016 och 
förvaltningen har fortfarande inte någon ny hyresgäst till Öst-
hamra vilket innebär ett underskott på cirka1 mnkr.

 Fastighetsavdelningen har 2 nya verksamheter, projektled-
ningsenheten och förhyrda lokaler och det kommer medföra att 
vissa kostnader blir svåra att vidaredebitera under det första året 
och det kan påverka resultatet på sikt. Det kommer även vara 
ett underskott på hyresobjekt Vallgatan bostäder. Det är de nya 

husen i kvarteret Kärleken och kostnaden för dessa blir 2017 
cirka 0,2 mnkr. 

Gata/Park-avdelningen:  
Beräknar att vägföreningarna övertrasserar sin budget med 
cirka 1 mnkr. Det är ett överskott på gatuunderhållet men detta 
är en osäkerhetsfaktor beroende på vinterväglaget. Prognosen 
är att gata/parkavdelningen totalt sett håller sin budget.

Fritidsavdelningen:  
Prognosen totalt för fritidsavdelningen är ett underskott på 
0,4 mnkr. Simhallen  har ett underskott i prognosen på 
0,6 mnkr. Anläggningarna visar ett överskott på 0,2 mnkr. Vil-
ket framförallt beror på att väderförutsättningarna för gräspla-
nerna har varit bra. Simhallens intäkter är cirka 0,3 mnkr bättre 
än föregående år på grund av ökad besöksfrekvens.  Hälsocen-
ter har ökat sin bemanning för att kunna minska kötiden samt 
ännu bättre kvalité för kunderna.

VA/Avfall:  
VA har vid halvårsskiftet ett underskott på  cirka 
1 mnkr. Rivning av gamla reningsverket har påbörjats och 
kommer vara klart tills årsskiftet. Prognosen är att det blir ett 
underskott på 2 mnkr. Sluttäckning av Stomsjö pågår och nästa 
år belastar sluttäckningen driftbudgeten eftersom renhållning 
övergår till det bildade kommunalförbundet eller av tidigare 
avsatta medel.

Investeringar

Tekniska utskottets investeringsbudget för 2017 är 229,8 mnkr. Av 
budgeten har 64,3 mnkr (27,9 %) förbrukats under första halvåret. 

Prognos för ekonomi helår 2017

Drift 
Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 3,6 mnkr. 
Underskottets förklaringar är fastighetsförvaltningen 1,2 mnkr,  
fritidsavdelningen 0,4 mnkr och VA 2 mnkr. Övriga avdelningar 
förväntas hålla budget.

Investeringar 
Prognosen för helåret 2017 är på 168,2 mnkr. 
 Stor del av tilläggsbudget och investeringsbudget är inte 
genomförd. Förvaltningen har många projekt. En del av dessa har 
blivit fördröjda på grund av försenade detaljplaner, markanvis-
ning saknas, långa beslutsprocesser vid Länsstyrelsen och att nya 
stora projekt kommit in under året utöver verksamhetsplanen.
Flera projekt har sen byggstart på året. 

Redovisning per nämnd – Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet
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Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse
Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06 Bokslut 2016

Tot. budget 
tom 2017-06

Tot. utfall tom 
2017-06

Inkomster 0,0 -1,7 -1,0 -3,4
Utgifter 229,8 168,2 61,6 66,0 96,0 175,8
Nettoinvesteringar 229,8 168,2 61,6 64,3 95,0 172,4 0,0 0,0

Största investeringar:
Överföringsledning Bredaryd-Stomsjö 25,9 25,9 0,0 8,0 10,0 18,0 62,5 44,6
Ombyggand Bors högstadieskolan -0,9 7,0 -7,9 4,7 17,1 25,9 39,1 44,8
Utbyte matarledning Värnamo 4,8 4,8 0,0 4,2 0,0 0,2 5,0 4,5
Ny bussgata 12,3 12,3 0,0 3,2 0,0 -0,8 11,5 2,4
VA-sanering Parkvägen Lillvägen 1,8 2,5 -0,7 2,5 0,0 0,6 2,4 3,1
VA-sanering Alvestav Rydaholm 0,6 2,3 -1,7 2,3 3,6 8,5 12,2 13,9
Fordon och maskiner 5,1 5,1 0,0 2,1 2,2 4,3 Årlig anslag
Mossleskolan ny VVS och matsal -6,6 1,8 -8,4 1,8 3,4 2,8 12,0 20,4
Rydaholms skola ombyggnad kök 8,6 8,6 0,0 1,8 0,4 1,3 10,0 3,2
Ombyggnad Östboskolan hus B grundskola 1,0 2,0 -1,0 1,6 0,0 0,2 2,0 2,6

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner 
kronor (mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter -408,9 -407,9 -1,0 -156,3 -142,0 -287,8

Kostnader 494,7 497,3 -2,6 201,6 184,9 359,4

Nettokostnad 85,8 89,4 -3,6 45,2 42,8 71,6

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Tekniskt utskott 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,2

Administration 
teknisk förvaltn.

1,3 1,3 0,0 0,6 0,5 0,7

Fastighetsförvaltn. 0,5 1,7 -1,2 2,2 2,6 1,7

Övrig fastighets-
verksamhet

2,8 2,8 0,0 1,0 1,1 3,1

Fastighetsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,1

Parker 8,2 8,2 0,0 4,2 3,4 7,1

Skog och kalkning -3,0 -3,0 0,0 -0,1 -0,6 -2,8

Gator och vägar 31,9 31,9 0,0 15,9 16,1 30,5

Vatten och avlopp 0,0 2,0 -2,0 -0,2 3,6 0,0

Driftsbidrag 0,5 0,5 0,0 0,3 0,0 0,5

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Turistverksamhet 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,1 0,1

Fritidsverksamhet 9,1 9,1 0,0 3,8 0,0 0,0

Fritidsanläggningar 29,3 29,7 -0,4 15,5 15,6 30,8

Fritidsservice 4,9 4,9 0,0 1,7 0,0 0,0

Miljöåtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettokostnad 85,8 89,4 -3,6 45,2 42,8 71,6
* Tekniska förvaltningens budget har utökats 2017 när fritidsbidragen övertogs från 
Medborgarförvaltningen.
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I maj invigdes skejtparken i Åbroparken.



43

Redovisning per nämnd 

Mål och resultat

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Kvalitetssäkra processen från behov till 
slutanvändande.

Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, 
att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet.
Arbetet med att utöka e-handeln, skapa spår-
barhet för transporter, avtalskategorisering 
och inköpsanalys bidrar till att kvalitetssäkra 
verksamheten i enlighet med nämndens mål

 Förvaltningen har arbetat med att utöka 
e-handeln, skapa spårbarhet för transporter, 
avtalskategorisering och inköpsanalys och 
planerar att fortsätta arbetet under hösten 
2017. Målet bedöms nås.

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Nämndens verksamhet kännetecknas av en 
professionell och rättssäker handläggning.

När våra intressenter är delaktiga i vår verk-
samhetsutveckling vet vi att vi rör oss åt rätt 
håll, samtidigt som vi tar tillvara på andras 
kompetenser vilket skapar synergieffekter.
Ny policy för upphandling och inköp är 
fastställd och plan för fortsatt arbete med 
inköpsstrategi och kommunikationsplan 
sker under hösten. Under våren har arbetet 
med strategimöten med övriga förvaltningar 
fortsatt.

Förvaltningen har arbetat med ny policy för 
upphandling och inköp, policy för fordon 
under 3,5 ton och strategimöten med övriga 
förvaltningar och planerar att ta fram en 
inköpsstrategi och kommunikationsplan under 
hösten 2017.  Målet bedöms nås.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Engagerade och nöjda medarbetare är en 
förutsättning för verksamhetens möjlighet att 
möta mål och fortsätta utvecklas.

Ökat deltagande vid enhets- och lednings-
gruppsmöten.  

 Förvaltningen har arbetat med innehåll och 
engagemang i APT, enhets- och ledningsmö-
ten och planerar fortsatt arbete med värde-
grund och gruppdynamik. Målet bedöms nås. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Skapa goda förutsättningar för att minska 
klimatpåverkan.

Klimatfrågan är central för en hållbar utveck-
ling. Arbete med inköp av fordon som drivs 
av förnyelsebara drivmedel och upphandling 
av varudistributionscentral med transporter 
som endast utförs med fordon som drivs 
av förnyelsebara drivmedel har genomförts 
under våren 2017

 Förvaltningen har arbetat med upphandling 
av fordon samt varudistributionscentral med 
transporter som endast utförs med fordon 
som drivs av förnyelsebara drivmedel och 
planerar fortsätta arbetet under hösten. 
Målet bedöms nås.

  Målet uppfylls   Målet uppfylls inte
  Målet uppfylls delvis

Upphandlingsnämnden

Detta gör upphandlingsförvaltningen 

Upphandlingsförvaltningen är kommunens centrala upphand-
lings-/inköpsenhet för upphandling av varor och tjänster. Förvalt-
ningen är också ansvariga för kommunens distributionslösning 
av varor till och från kommunens enheter, fordonsansvariga för 
kommunens fordon, samt ansvarar för leverantörsfakturor och 
införandet av elektronisk handel.

Analys av måluppfyllelse

Upphandlingsförvaltningens mål och resultatarbete är fortfarande 
under uppbyggnad och några säkra slutsatser av vårens arbete är 

svåra att dra. En genomgång av de indikatorer som är kopplade 
till respektive målområde visar dock att verksamheten arbetar åt 
rätt håll. Bedömningen utifrån prognosen ovan är att förvaltning-
en ska nå samtliga mål för 2017.  

Jämförelse – Nämndens mål för delaktighet
Jämförelse med andra nämnder eller historiska värden är svårt  
då det saknas sådana uppgifter.
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Redovisning per nämnd – Upphandlingsnämnden

Detta har hänt under 2017
Gemensamt upphandlingsförvaltningen

Förvaltningen har varit hårt belastad av många upphandlingsupp-
drag och förändringar i andra förvaltningar som påverkat bland 
annat  fakturahanteringen. Hög sjukfrånvaro och personalomsätt-
ning har också påverkat förvaltningen under första halvåret. 
Operativt arbete har fortsatt enligt gällande rutiner men utveck-
lingsarbetet av förvaltningens tjänster har blivit lidande.

Upphandling

Förstudie av en gemensam upphandlingsorganisation har genom-
förts på uppdrag av kommunalrådsgruppen GGVV och presen-
terades i juni. Ny policy för upphandling och inköp är framtagen 
och beslutad i kommunfullmäktige. 

Ny upphandlingslagstiftning under året: 
I nya LOU har flera nyheter införts, bland annat regler om innova-
tionspartnerskap, dynamiska inköpssystem och ESPD, som är en 
sorts egenförsäkran. Större möjlighet till förhandling. Miljö- och 
sociala hänsyn ges också ökat utrymme.

Arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling:
Bestämmelserna innebär att särskilda arbetsrättsliga kontrakts-
villkor avseende lön, semester och arbetstid ska ställas om det är 
behövligt och villkoren går att fastställa. Skyldigheten begränsas 
till upphandlingar över tröskelvärdet (1,9 miljoner).

Inköpsanalys
Arbetet med inköpsanalys har fortsatt under våren med utveckling 
av avtalskategorisering och uppsättning av automatiska utskick 
av rapporter till verksamheterna. Rapportutskicken används som 
diskussionsunderlag vid förvaltningens strategiska möten med 
respektive förvaltning.

Strategiskt viktiga upphandlingar

Ekonomi- och inköpssystem:
Upphandlingsförvaltningen har våren 2017 tillsammans med 
ekonomiavdelningen arbetat med upphandlingen av gemensamt 
ekonomi- och inköpssystem för Värnamo kommun. Skarp drift 
för det nya systemet beräknas till årsskiftet 2018/2019. 

Distributionsentreprenör:
Ny upphandling är utförd gällande varudistribution i kommunen. 
Gnosjö Trafik fick uppdraget igen med nystart 2018-03-01.
Arbetet med upphandling av telefonitjänster, personalsystem och 
verksamhetssystem för bland annat omsorgsförvaltningen och 
medborgarförvaltningen har inletts eller kommer att inledas under 
hösten 2017.

Logistik/Fordonshantering

Ny policy för fordon under 3,5 ton är framtagen och beslutas i 
kommunstyrelsen under hösten. Ny elbil utplacerad till Omsorgs-
förvaltningen (bistånd) från och med januari 2017.
 ”Värnamo laddar upp” Arbete tillsammans med utvecklings-
avdelningen angående satsning på laddinfrastruktur och elbilar i 
kommunen.

Fakturaenheten

E-handel:
Förstudie för 100 % e-handel avslutades i februari. Med genom-
förandet av 3-årigt projekt för 100 % e-handel så visar förstudien  
att Värnamo kommun kan spara 17 miljoner årligen jämfört med 
dagens förutsättningar om man inför 100 % e-handel i kommunen. 
Upphandlingsförvaltningen har i investeringsbudget för 2018 – 
2021 äskat pengar för genomförande av projektet.
 Fakturaenheten har våren 2017 jobbat med organisationsför-
ändringar i olika förvaltningar vilket har inneburit mycket system-
administrativt arbete. Man har jobbat med förberedande arbete 
för att  enklare kunna göra ett systembyte när upphandlingen av 
ekonomi- och inköpssystem är klar. 
 Fakturaenheten jobbar vidare med uppföljning och för detta an-
vänder man ärendehanteringssystemet Nilex. Numera registreras 
påminnelser och inkasso på respektive användare och förvaltning 
för att bättre kunna följa upp dessa vid årsskiften. Kartläggning 
av beställningsflöden har gjorts med slutsatsen att dessa är många 
och detta blir förvirrande för beställare. En processkarta är påbör-
jad för att kunna tydliggöra flödet så att beställarna i kommunen 
kan göra rätt. 

Framtida utveckling

Gemensamt upphandlingsförvaltningen

Införandet av nytt ekonomisystem med tillhörande inköpssystem 
kräver resurser från upphandlingsförvaltningen under hela 2018, 
projektpengar är äskade i investeringsbudget för 2018 för bland 
annat projektledare för delen gällande inköpssystem.

Upphandling

Förändringar i upphandlingslagstiftningen kommer att innebära 
ökade krav i upphandlingsprocessen och leda till utökat arbete 
med uppföljning.
 Framtagande av en handlingsplan för implementering av en
 inköpsstrategi & kommunikationsplan skall ske inför 2018.  
 Det nya målstyrningsarbetet innebär en kontinuerlig uppfölj-
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Redovisning per nämnd  – Upphandlingsnämnden

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter -11,4 -11,4 0 -5,5 -5,8 -11,3

Kostnader 20,6 20,6 0 10,4 10,3 20,1

Nettokostnad 9,2 9,2 0 4,9 4,5 8,8

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Upphandlingförvaltn. 7,7 7,7 0 4,1 3,8 7,3

Fordonsadminstration 1,0 1,0 0 0,6 0,5 1,1

Upphandlingsnämnd 0,5 0,5 0 0,2 0,2 0,4

Nettokostnad 9,2 9,2 0 4,9 4,5 8,8

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter 0,7 0,7 0 0,3 0,1 0,2

Nettoinvesteringar 0,7 0,7 0 0,3 0,1 0,2

Största investeringar
Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

IT-utrustning och 
inventarie 0,2 0,2 0 0 0 0,1

Fordon understigande 
3,5 ton 0,4 0,4 0 0,3 0,1 0,1

ning av fastställda indikatorer och framtagande av nya aktiviteter.
Strategiska möten har genomförts under våren med övriga för-
valtningar för att öka dialogen och därmed bistå dem på bästa sätt,  
kommer att fortsätta under hösten 2017. Dialograpporter från 
kommunens inköpsanalyssystem skickas ut till varje förvaltning 
för att ge en bild av verksamheternas inköps och beställnings-
mönster.

Logistik/Fordonshantering

Logistikenheten skall tillsammans med fordonsansvarig på för-
valtningarna verka för en enhetligare kravspecifikation med bland 
annat miljökrav såsom fossilfri fordonsflotta.

Fakturahantering

Projekt 100 % e-handel för 2018-2020 reviderades . Plan för för-
delning av resurser i projektet utarbetas hösten 2017 och lämnas 
till kommunstyrelsen i oktober.

Periodens utfall

Drift

Upphandlingsnämndens driftbudget för 2017 är 9,2 mnkr. Av bud-
geten har 4,9 mnkr (53 %) förbrukats under första halvåret. 

Investeringar

Upphandlingsnämndens investeringsbudget för 2017 är 0,7 mnkr. 
Av budgeten har 0,3 mnkr (43 %) förbrukats under första halvåret.

Prognos för ekonomi helår 2017

Drift

Prognosen för helåret 2017 bedöms vara samma som budget.

Investeringar

Prognosen för helåret 2017 bedöms vara samma som budget.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Mål och resultat

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Planering och exploatering: En attraktiv 
stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitektur, 
trygghet och tillgänglighet.

Bebyggelseutveckling ska präglas av god arki-
tektur. Bland annat genom  att erbjuda ett utbud 
av bostäder i olika upplåtelseformer med olika 
storlek, arkitektur och standard. En stad med  
få oönskade händelser och små konsekvenser 
av de händelser som sker gör att staden känns 
trygg och blir därigenom attraktiv.

Sbf höjer sin kompetens avseende hållbart byg-
gande, riskhantering för att kunna tillföra denna 
kunskap vid planering. Målet nås delvis eftersom 
det är en kontinuerlig process.

Myndighetsutövning: 
Kontakt med kommunen präglas av professiona-
litet och samordning. Handläggningen är effektiv, 
rättssäker och kompetent. I kontakt med kommu-
nens myndighetsutövning upplever medborgaren 
en hög grad av serviceskänsla och mervärde.

En medborgare som blir bemött på ett riktigt 
sätt har större förståelse för myndighetens 
arbete och känner trygghet i mötet med myn-
digheten. Förvaltningens målsättning är att ha 
en rättssäker och snabb ärendehantering 

Sbf följer regelbundet upp verksamheten i olika 
enkäter.
Vi utbildar kontinuerligt personalen och följer 
hela tiden utvecklingen inom vårt kompetens-
område. Målet nås delvis eftersom det är en 
kontinuerlig process.

Medborgarstöd: 
Medborgare och de som vistas i kommunen 
upplever att kommunens stöd präglas av profes-
sionalitet och samordning. Stödet är kompetent, 
effektivt och anpassat. I kontakt med kommu-
nens stöd upplever medborgaren en hög grad 
av serviceskänsla och mervärde.

En medborgare som blir bemött på ett profes-
sionellt sätt har större förståelse för myndighe-
tens arbete och känner trygghet i mötet med 
nämnden/förvaltningen.
Sbf arbetar för att uppnå en hög tillgänglighet 
och att ha ett professionellt bemötande.

Sbf följer regelbundet upp verksamheten i olika 
enkäter.
Vi utbildar kontinuerligt personalen och följer 
hela tiden utvecklingen inom vårt kompetens-
område.
Målet nås delvis eftersom det är en kontinuerlig 
process.

Utryckningstjänst: 
Medborgare och de som vistas i kommunen
upplever att kommunens utryckningstjänst präg-
las 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.

En effektiv och professionellt utförd rädd-
ningsinsats ger trygghet. Det är viktigt att 
utryckningsverksamheten är organiserad så att 
medborgaren upplever att hjälpen är snabb och 
effektiv.

Räddningstjänsten övar och utbildar sin perso-
nal kontinuerligt, följer hela tiden utvecklingen 
inom kompetensområdet. Räddningstjänsten 
använder bästa möjliga teknik vid sina insatser. 
Målet nås delvis eftersom det är en kontinuerlig 
process.

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Medarbetaren upplever att nämndens verksam-
het präglas av dialog och tydlighet. Medarbe-
taren upplever delaktighet och möjlighet att 
påverka.

Medborgaren upplever att nämndens verksam-
het präglas av dialog och tydlighet. Medborga-
ren upplever delaktighet och att kommunens 
utvecklingsarbete sker i olika forum med 
möjlighet att påverka.

En medarbetare som känner att den är delaktig 
i verksamheten och kan påverka den trivs och 
presterar bättre.

En medborgare som känner att den kan vara 
delaktig i kommunens utvecklingsarbete och 
påverka detsamma trivs att bo och verka i 
kommunen.

Sbf använder NETtan och andra forum som 
info-träffar för att hålla personalen informerad 
om vad som är på gång inom förvaltningen.  

Sbf jobbar aktivt med att få en ökad delaktighet 
inom sitt ansvarsområde. Dialogen med de som 
bor och verkar inom kommunen är en viktig del i 
förvaltningens arbete. Målet nås delvis eftersom 
det är en kontinuerlig process.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

En medarbetare som känner att den är delaktig 
i verksamheten och kan påverka den trivs och 
presterar bättre.
Likaså trivs och presterar en medarbetare bättre 
om den bemöts på ett för den riktigt sätt.

Förvaltningens chefer arbetar för att vara när-
varande och tydliga. Likaså utbildas cheferna 
kontinuerligt i chefskap.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Nämnden minskar sin klimatpåverkan inom 
områdena transport och energianvändning.

Målet är att minska vår klimatpåverkan. Sbf arbetar aktivt med att minska sin klimat-
påverkan. Förvaltningen har en hybridbil, 
två gasbilar och tre tjänstecyklar varav en är 
elcykel. Räddningstjänsten försöker minimera 
tomgångskörning även vid räddningsinsats.

  Målet uppfylls   Målet uppfylls inte
  Målet uppfylls delvis

Redovisning per nämnd
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Detta gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen handlägger miljö- och hälsoskyddsfrågor, mark- 
och exploateringsfrågor samt plan- och byggfrågor. Målsättningen 
är att verka för en hållbar utveckling och en god byggnadskultur 
samt skapa en hälsosam livsmiljö för medborgarna. 
 Räddningstjänsten ska i första hand arbeta med att reducera 
de typer av olyckor som kräver räddningsinsats, det vill säga de 
olyckor som utgör en fara för människor, egendom och miljö.
Därutöver ska kommunen verka för att andra olyckor, ska mins-
kas i antal.

Analys av måluppfyllelse

Nämnden arbetar genom sin förvaltning aktivt med att hela tiden 
utveckla verksamheten. Förvaltningen deltar i flera olika mätning-
ar och uppföljningar. Utifrån vad dessa visar blir prognosen att 
nämnden är på väg mot att nå de uppställda målen. 

Jämförelse – Nämndens mål för delaktighet

Antalet och inriktningen på uppdragen avspeglar möjligheten för 
medborgarna att vara delaktiga i nämndens arbete. I lagstiftning 
finns  det reglerat när man måste samverka och samråda. Vid en 
hög arbetsbelastning minskar den del av samverkan och samråd 
som inte är kravställd på grund av att det inte finns utrymme. 
Samtidigt så blir det vid många uppdrag naturligt att antalet 
samråd ökar.  Förvaltningens avdelningar har varit delaktiga i 
landsbygdsdialogerna. 

Detta har hänt under 2017

Gemensamt samhällsbyggnadsförvaltningen

Vid årsskiftet bildade miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och 
räddningstjänsten en ny gemensam samhällsbyggnadsförvaltning. 
Arbetet med att forma den nya förvaltningen  pågår samtidigt som 
det är hög belastning på de ordinarie arbetsuppgifterna. Värnamo 
kommun är inne i en mycket expansiv period vilket medför 
många både stora och små uppdrag för förvaltningen. 
 Plan- och byggavdelningen

Förstärkning av strukturen har skett för olika funktioner i avdel-
ningen. Plan- och byggsamordnarfunktioner samt gruppmöten har 
införts med fokus att förbättra arbetsrutinerna och kvalitetssäkra 
vårt arbete. 
 Fler personalresurser på plan och bygg för att hinna med 
utökade arbetsuppgifter och större antal planeringsuppdrag. 
Bygglovsgruppen förstärks med en ytterligare byggnadsinspektör 
på visstid. 
 Framtagande och aktualisering av viktiga styrdokument och 
planeringsunderlag pågår samt nya har påbörjats, bland annat 

va-plan, grönstrukturplan, kulturmiljöplan, plan för trafik, ny 
stadsbyggnadsvision, ny översiktsplan.
 Anordning av seminariedag ”Att växa och utveckla staden 
hållbart” för kommunens personal, politiker, fastighetsbolag med 
mera.

Miljöavdelningen

Under första halvåret har drygt 60 inspektioner genomförts på 
industrier av olika slag. Vid flertalet har brister konstaterats, vilka 
i efterhand kunnat åtgärdas.
 Samtliga kommunala förskolor och 15 skolor har besökts. 
Förhållandena är bra, men generellt finns det brister eller saknas 
egenkontroll.
 En behovsutredning utifrån en länsgemensam mall har tagits 
fram för miljöavdelningens arbete. Utredningen visar ett behov 
av ytterligare drygt fyra handläggare på miljöavdelningen, främst 
inom hälsoskyddsarbetet, enskilda avlopp och inom tillsyn av 
jordbruk.
 Miljöavdelningen har deltagit i ett länsgemensamt projekt 
kring grillad kyckling. Resultatet var positivt och visar på en bra 
hantering. 

Geodataavdelningen

Det har under våren varit ett högt tryck på den löpande kartpro-
duktionen samt förrättningsförberedelser enligt avtal med Lant-
mäteriet. Ett stort antal nybyggnadskartor, projekteringskartor, 
grundkartor och fastighetsförteckningar har producerats.
 Arbetet med revidering av GIS-planen har slutförts och planen 
är antagen av kommunfullmäktige. Efterfrågan på GIS-tjänster 
från övriga avdelningar och förvaltningar har ökat. 
 Arbete har påbörjats med att systematisera, standardisera och 
kvalitetssäkra geodata samt en höjning av ajourhållningsnivå för 
kartverket. Som ett led i detta arbete har en flygfotografering över 
delar av Värnamo tätort  genomförts samt införande av användan-
det av drönare för datainsamling och ortofoton.

Mark- och exploateringsavdelningen

Verksamheten lider av att inte detaljplaner antas i önskad takt 
gällande kommunens alla exploateringsprojekt.
- Detaljplanen för nytt bostadsområde inom kv. Draken och Ödlan 
 är tyvärr överklagad varför byggstart för cirka 100 lägenheter 
 flyttas fram.
- Marktilldelning har genomförts mot en exploatör som ska upp-
 föra 10 färdigbyggda egenägda småhus inom exploateringsom-
 rådet Nöbbele Herrgård.
- Etapp 2 inom Finnvedsbostäders exploateringsområde Städet har 
 påbörjats.
- Byggnationen inom kv. Bautastenen har färdigställts 50 lägen-
 heter.

Redovisning per nämnd
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Räddningstjänsten 
Under maj månad har ett nytt centralt kollektivavtal för deltids-
brandmännen börjat gälla. Förvaltningen har räknat på avtalet och 
kommit fram till att i stort sett alla deltidsbrandmän kommer att 
tjäna på det nya avtalet. Lokalt är också det nya avtalet förhandlat 
och arbetsgivaren är överens med facket BRF att avtalet följs.
 Under våren har en brand i Bredaryd på Flymossen härjat. 
Denna skogs-/mossebrand omfattade cirka 300 hektar och tog en 
vecka att släcka. För att kunna släcka branden i Bredaryd krävdes 
stora resurser och stor samverkan med andra organisationer. 
Det fanns som mest 5 helikoptrar på plats som vattenbombade 
bränder i område. Cirka 10 personer arbetade ständigt i stab och 
ledning på platsen och ytterligare i bakre stöd i JILL, Jönköpings 
läns integrerade larm och ledning. Eftersläckning och bevakning 
pågick i området i ungefär tre veckor efter att räddningstjänsten 
lämnat platsen.

Framtida utveckling

Gemensamt samhällsbyggnadsförvaltningen

Värnamo kommun är inne i en mycket expansiv period vilket 
medför många både stora och små uppdrag för nämnden/förvalt-
ningen. För att klara denna utmaning behöver kommunen få fram 
viktiga styrdokument som till exempel översiktsplan, fördjupning-
ar av översiktsplanen, stadsbyggnadsvision med mera. Det måste 
även finnas en planberedskap så att inte brist på planlagd mark 
blir ett hinder för utvecklingen.    
 

Plan- och byggavdelningen

Avdelningen kommer att arbeta på att ta en större och tydligare 
roll i samhällsplaneringen med fokus på hållbar och mänsklig 
tillväxt. 
 Avdelningen kommer att verka för en attraktivare arbetsplats 
för att behålla och få rätt kompetenser till verksamheten.
 Förbättra rutiner och öka servicen både gentemot den externa 
kunden och mot andra förvaltningar inom den kommunala orga-
nisationen.

Miljöavdelningen

Det är viktigt att inom samtliga arbetsområden, vara i fas med in-
spektioner på fasta tillsynsobjekt. Att förbättrande åtgärder vidtas 
och att de bibehålls. Behovsutredningen visar på en resursbrist 
motsvarande drygt fyra handläggare. Detta försvårar arbetet med 
att komma i fas. 
 En utmaning är att bibehålla och utveckla nödvändig kompe-
tens. Handläggare är av olika skäl lediga, vikarier anställs och 
nyrekryteringar behöver göras. Ett utökat GGVV-samarbete på 
handläggarnivå bör genomföras för att på det sättet tillsammans 
hålla en hög kompetens.

Geodataavdelningen

Framtagande av åtgärdsplaner kopplade till GIS-planen skall på-
börjas under hösten. Till exempel ökad spridning av GIS-använ-
dandet samt förbättrad tillgänglighet av geodata. Vidareutveckla 
samarbete med till exempel  skolan och kommunala bolag.

Redovisning per nämnd - Samhällsbyggnadsnämnden

Räddningschefen Anders Björk informerar medierna i samband med branden utanför Bredaryd i maj.
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Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter -15,0 -15,3 0,3 -9,1 -9,0 -16,8

Kostnader 75,9 79,7 -3,8 43,4 38,4 75,8

Nettokostnad 60,9 64,4 -3,5 34,3 29,4 59,0

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Samhällsbyggnads-
nämnd

0,7 0,7 0,0 0,3 0,3 0,6

Kart- och mät-
verksamhet

6,3 6,0 0,3 2,9 3,1 5,6

Planverksamhet 4,9 5,5 -0,6 2,3 1,4 3,9

Bygglov -0,8 -0,4 -0,4 -0,2 -0,7 -1,0

Mark och exploatering 3,0 3,2 -0,2 1,2 1,1 2,9

Bostadspolitiska 
åtgärder

3,3 3,2 0,1 1,7 1,9 3,2

Miljöskydd 3,9 3,7 0,2 2,5 1,8 2,5

Alkoholtillstånd 0,1 0,0 0,1 -0,2 0,0 0,0

Räddningstjänst 35,2 36,8 -1,6 20,5 18,4 35,8

Krisberedskap 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,1

Gemensam Samhälls-
byggnasförvaltning

4,3 5,7 -1,4 3,5 2,1 5,6

Nettokostnad 60,9 64,4 -3,5 34,3 29,4 59,0

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 59,7 39,2 20,5 1,9 4,9 9,0

Nettoinvesteringar 59,7 39,2 20,5 1,9 4,9 9,0

Största investeringar
Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Fordon, Räddningstj. 1,0 0,8 0,2 0,4 2,6 5,0

Markförvärv 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0 0,8

Verksamhetsområden 14,9 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostadsområden 34,1 14,1 20,0 0,6 0,3 0,4

 Digital tjänstebaserad uppdatering av information mot Lantmä-
teriet ska införas. 
 En fortsatt kvalitetshöjning av jourhållningsnivå för kartverket 
är nödvändig samt att resurser läggs på fastighetsbildningsproces-
sen.

Mark- och exploateringsavdelningen

Stora förväntningar ställs på förvaltningen för att kunna erbjuda 
nya bostadsområden för 2018 och framöver. Planuppdrag för 
Mossle 16:20 är givet sedan 2016 och förväntas fortskrida så att 
en exploatering kan påbörjas i enlighet med budget 2018.
 Planuppdrag gällande Helmershus, Prostsjön, del av Västhorja 
12:5 och del av Nöbbele 7:2 kommer genom uppdrag från SBN 
under 3:e kvartalet 2017.
 Delaktighet i arbetet kring höghastighetsjärnvägen och stations-
läget kommer att fortgå.
 Avdelningen kommer att lägga fram ett förnyat synsätt och 
hantering av tomtkön och tilldelning av tomter till nämnden i 
september gällande från 2018-01-01.

Räddningstjänsten 

Få den nya organisationen att sätta sig avseende kompetenser och 
funktioner.

Periodens utfall

Drift

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2017 är 60,9 mnkr. 
Av budgeten har 34,3 mnkr (56,3 %) förbrukats under första 
halvåret. 

Investeringar

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2017 är 59,7 
mnkr. Av budgeten har 1,9 mnkr (3 %) förbrukats under första 
halvåret. 

Prognos för ekonomi helår 2017

Drift

Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 3,5 mnkr. 
Underskottet beror främst på självrisken för branden på Flymosse 
i Bredaryd tillsammans med högre personalkostnader.

Investeringar

Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott  på 20,5 mnkr. 
Överskottet beror på lägre utgifter för fordon och  exploaterings-
utgifter som senareläggs. 

Redovisning per nämnd - Samhällsbyggnadsnämnden
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Servicenämnden

Detta gör serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen samlar centrala servicefunktioner i  
Värnamo kommuns organisation. Förvaltningen består av  
kostverksamheten, IT-avdelningen, kontaktcenter/växel, vakt-
mästeriet och bemanningsenheten. Kostverksamheten levererar 
mat till skolan och äldreomsorgen. IT-avdelningen levererar IT 
till kommunens verksamheter i form av infrastruktur, systemdrift, 
klienter och support. Kontaktcenter/växel är kommunens nav gäl-
lande telefoni och växelfunktion. Vaktmästeriet sköter posten och 
den centrala kopieringsverksamheten. Bemanningsenheten arbetar 
med att tillgodose behovet av vikarier inom barn- och utbildnings-
förvaltningen, omsorgsförvaltningen och kostverksamheten.

Analys av måluppfyllelse

Kvalitet är en del av serviceförvaltningens ledord och därför 
mycket viktig. Förvaltningen arbetar mycket med att uppnå  
god kvalitet, bland annat genom att mäta kundnöjdheten inom 

äldreomsorgen. Genomförd kundundersökning visar på ett resultat 
över förväntan och målet bedöms uppfyllas. Ett annat kvalitetsmål 
är andelen lyckade bokningar inom bemanningsenheten. Här finns 
en tveksamhet till att målet uppnås. Dels på grund av bristen på 
vikarier men också svårigheterna med det administrativa syste-
met. Vad gäller kompetensförsörjning arbetar förvaltningen med 
kompetensutvecklingsplaner för personalen. Svårigheterna med 
att hitta utbildad personal, både till kosten och till IT-avdelning-
en, gör att förvaltningen måste arbeta för att kompetensutveckla 
befintlig personal.  
 Måluppfyllelse kommer att mätas i samband med kommunens 
medarbetarundersökning. Serviceförvaltningen har som egen 
förvaltning bara deltagit i en medarbetarundersökning varför det 
är svårt att jämföra över tid.
 För klimatmålet lägger förvaltningen ett stort engagemang vad 
gäller matsvinnet. En mätning är gjord i år som visade på samma 
resultat som föregående år. Ytterligare en mätning ska göras 

Redovisning per nämnd 

Mål och resultat

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Servicenämndens tjänster ger övriga förvalt-
ningar förutsättningar till effektiv resursan-
vändning genom en
god leveranssäkerhet och kvalitet.

Nämndens mål är att leverera kvalitetssäkrade 
tjänster på ett effektivt sätt, så att förvaltning-
arna kan ägna sig åt sina kärnverksamheter i 
så stor utsträckning som möjligt.

Förvaltningen följer kundnöjdheten inom 
kosten, där målet bedöms ha uppnåtts. 
Förvaltningen följer också andelen genom-
förda bokningar för bemanningsenheten, där 
bedömningen är att målet inte uppnås. För 
vaktmästeriet mäts antalet gjorda kopior och 
målet för 2017 bedöms kunna uppnås.

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Medborgare och förvaltningens medarbetare 
upplever att verksamheten präglas av dialog, 
tydlighet, delaktighet och med möjlighet att 
påverka.

Nämnden har valt att följa de kommungemen-
samma indikatorerna.

Förvaltningen har arbetat med delaktighet, 
tydlighet och dialog med arbetslagen, men 
utifrån arbetssituationen inom förvaltningen 
görs bedömningen att målet inte uppnås.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Servicenämndens medarbetare är nöjda 
med sin upplevda arbetssituation i frågor 
som ledarskap, motivation och personlig 
utveckling.

Nämnden har valt att följa de kommungemen-
samma indikatorerna.  

Förvaltningen har arbetat med  kompetens 
och handlingsplaner för förvaltningens verk-
samheter. Bedömningen är att målen delvis 
kommer att uppnås. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Servicenämnden ska minska sin klimat-
påverkan.

Nämnden anser att  klimatmålet är av stor 
vikt.

Förvaltningen har arbetat med matsvinnet och 
efter första mätningen kan det konstateras att 
målet inte har uppnåtts. 

  Målet uppfylls   Målet uppfylls inte
  Målet uppfylls delvis
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under året och denna får visa hur utvecklingen av matsvinnet ser 
ut över tid. Här finns ett arbete att göra tillsammans med berörda 
förvaltningar.

Jämförelse – Nämndens mål för 
delaktighet

Förvaltningen har arbetat mycket med dialog och delaktighet i 
arbetslagen men utifrån den arbetssituation som rått och råder 
med hög arbetsbelastning, upplevelse av otydlig organisation 
från medarbetarnas sida samt ohälsa hos medarbetarna, finns en 
risk att målet inte uppfylls. Måluppfyllelse mäts i samband med 
kommunens gemensamma medarbetarundersökning. Då får också 
jämförelse göras med andra nämnders resultat.

Detta har hänt under 2017

Gemensamt serviceförvaltningen

Arbetet med att göra köp- och säljverksamheternas ekonomi 
transparent och pedagogisk har fortsatt under året. En övergri-
pande handlingsplan har utarbetats med syftet att komma till rätta 
med de svårigheter som serviceförvaltningens verksamheter har 
upplevt under de första åren. Svårigheter som har påverkat arbets-
miljön för förvaltningens personal negativt.

Vaktmästeriet/central kopieringsverksamhet

Under året har vaktmästeriets debiteringsrutiner förbättrats och 
numera sker debiteringen månadsvis.  

IT-avdelningen

En förändring av organisationen har påbörjats, från att vara en 
förvaltande till att bli en verksamhetsstödjande och framåt-
syftande verksamhet i kommunen, detta i samråd med 
kommunens nya digitaliseringsstrateg. Nya roller är på plats 
för projektledning, systemutveckling, integration och arkivering 
av gamla verksamhetssystem. Utöver utveckling av befintligt 
nätverkande och interna samarbeten, har nya samarbeten initierats 
med bland annat Campus och Figy. 
 IT-avdelningen har satt bemötande som verksamhetsmål och 
mäter detta för att få ett nuläge, därefter kommer mål att sättas för 
2018. Drygt 50 större och mindre systemuppdateringar har gjorts. 
Cirka 270 datorer och 1 200 iPads är nyinstallerade sedan årsskif-
tet. E-tjänsteprojektet är klart med sin första etapp och ett 80-tal 
tjänster är nu tillgängliga för medborgarna. De fem stora projekt 
som drivs har kommit igenom förstudiefasen och delar är klara 
för införande. Under våren flyttades ansvaret för telefonväxel och 
reception över till Kontaktcenter. Teknikansvaret för telefonin 
kvarstår dock på IT.  

Kontaktcenter/växel

Värnamo kommun vill att det ska vara enkelt och smidigt att 
komma i kontakt med kommunen. Kontaktcentrets främsta 
uppdrag blir därmed att hjälpa medborgare med information, råd-
givning och viss handläggning. Detta ska ge en ökad kvalitet för 
medborgaren i kontakten med kommunen. Samtidigt kan förvalt-
ningarna lägga fokus på de ärenden som kräver specialistkunskap. 

Kostverksamheten

I linje med effektiviseringsuppdraget har kostverksamheten under 
våren 2017 omvandlat fem tillagningskök till serveringskök. Si-
tuationen på arbetsmarknaden har försvårat rekryteringsprocessen 
till köken vilket har medfört ett ökat tryck på ordinarie personal, 
som tvingats byta arbetsplats för att täcka upp vid behov i andra 
kök. Detta har fått negativa konsekvenser på kvalitet och arbets-
miljö och som konsekvens även orsakat sjukskrivningar inom 
verksamheten. Under våren 2017 genomfördes en uppskattad 
tävling för att minska matsvinnet inom skolan, där upplevelsen är 
att både kökspersonal, elever och pedagoger är mer engagerade i 
frågan än tidigare. 

Bemanningsenheten

Vid årsskiftet överfördes personalen från omsorgens och barn- 
och utbildningsförvaltningens resurspooler till bemanningsenhe-
ten. 2017 har hittills kännetecknats av stora svårigheter att hitta 
kompetent ersättningspersonal på arbetsmarknaden och för att 
bemöta detta har även sju nya undersköterskor rekryterats till den 
resurspool som riktar sig till omsorgens verksamhet. I samarbete 
med omsorgsförvaltningen har rekryterings- och introduktions-
uppdraget utvecklats. En upphandling för att införskaffa ett helt 
nytt administrativt bokningssystem har påbörjats. Bemanningsen-
heten har under våren rekryterat och introducerat 320 semester-
vikarier till äldre- och funktionshinderomsorgen, vilket har krävt 
extra insatser med avseende på svårigheterna på arbetsmarknaden.

Framtida utveckling

Gemensamt serviceförvaltningen 

Den övergripande handlingsplanen medför med högsta 
sannolikhet att principer och debiteringsrutiner för förvaltningens 
köp- och  säljverksamheter revideras och omarbetas, så att de 
blir enklare att administrera samt enklare att överblicka för de 
köpande internkunderna.

Vaktmästeriet/central kopieringsverksamhet

Arbetet kommer att fortskrida vad gäller att överflytta större 
kopieringsvolymer från förvaltningarna till vaktmästeriet.

Redovisning per nämnd 
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IT-avdelningen

Under hösten kommer rekrytering att ske till ett antal vakanta 
tjänster, detta för att möta framtida behov och täcka pensionsav-
gångar. Arbetet med att förstärka nätverket fortsätter och utbyte 
av serverhårdvara kommer att ske under hösten och vintern. 
Under hösten kommer arbetet med den nya dataskyddsförordning-
en (GDPR) och första versionen av kommunens digitala agenda 
att påbörjas tillsammans med digitaliseringsstrategen.
 Säker inloggning med SITHS-kort skall införas så långt som 
möjligt under hösten 2017 och under 2018. En påbörjad upp-
handling av nya kopiatorer och skrivare kommer att innefatta en 
lösning för ”Follow me Print”. Under hösten kommer ett flertal 
aktiviteter att genomföras med fokus på bemötande.

Kontaktcenter/växel

Uppstarten av kommunens kontaktcenter är igång och kontakt-
centerchefen började sin tjänst i maj. En projektresurs för att 
implementera ett nytt ärendehanteringssystem är anställd och 
rekryteringen av kommunvägledare, en KC-systemansvarig och 
en KC-koordinator har inletts. Under våren har planeringsarbetet 
kring byggnationen av kontaktcentret pågått och enligt byggpla-
nen ska kontaktcentret vara klart senast i juni 2018. Ett intensivt 
förberedelsearbete kommer att pågå under hösten tillsammans 
med förvaltningarna.

Kostverksamheten

Med avseende på beskrivna personalproblem är det avgörande 
för kostverksamheten att se över hur organisationen bör se ut i 
framtiden. Kostverksamheten har cirka 120 medarbetare och 
48 kök, varav hälften ensamkök, fördelat över ett stort geografiskt 
område. Som exempel kan nämnas att det i dagsläget saknas 
administrativt stöd helt. Arbetet med att minska matsvinnet 
fortsätter och fokus kommer att läggas på beställningsorganisa-
tion/-rutiner. Detta blir inte minst viktigt då serveringskök har 
större svårigheter att lagra överbliven mat. Om allt går enligt plan 
påbörjas i slutet av 2017 byggnationen av ett centralt tillagning-
skök för både skola och omsorg på Östboskolan. Det kommer 
bland annat att underlätta och effektivisera matdistributionen för 
omsorgens hemtjänst.

Bemanningsenheten

Införandet av ett nytt administrativt bokningssystem ger beman-
ningsenheten möjlighet att utvecklas och ge en högre service till 
verksamheterna. För att ytterligare säkerställa bemanningsenhe-

Redovisning per nämnd – Servicenämnden

tens uppdrag kring en ingång för vikarier till Värnamo kommun, 
kommer utveckling och anpassning att ske kring rekryteringspro-
cessen och introduktionsplaner tillsammans med berörda förvalt-
ningar. En ny resurspool för kosten föreslås och anpassas i så fall 
efter verksamhetens behov.

Periodens utfall

Drift

Servicenämndens driftbudget för 2017 är 19,9 mnkr. Av budgeten 
har 10,3 mnkr (52 %) förbrukats under första halvåret. 

Investeringar

Servicenämndens investeringsbudget för 2017 är 16,7 mnkr. Av 
budgeten har 5,7 mnkr (34 %) förbrukats under första halvåret. 

Prognos för ekonomi helår 2017

Drift

Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 3,7 mnkr, vilket 
helt ligger på kostverksamheten. Underskottet inkluderar kvarva-
rande del av beslutat sparbeting, motsvarande 2,9 mnkr, samt en 
prognostiserad minskad försäljningsvolym gentemot omsorgsför-
valtningen och barn- och utbildningsförvaltningen på 0,8 mnkr.

Investeringar

Prognosen för helåret 2017 visar på ett överskott på 0,9 mnkr. 
Överskottet beror främst på bedömningen att vaktmästeriet 
klarar 2017 utan att investera i en ny frankeringsmaskin eller 
behöver investera i ytterligare en kopiator. Detta kan dock behöva 
revideras under 2018. Dessutom blir projektet ”Systemintegration 
via mule” försenat på grund av att projektledaren slutat. 
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Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter -105,1 -101,4 -3,7 -51,1 -51,5 -102,8

Kostnader 125,0 125,0 0 61,4 62,1 121,7

Nettokostnad 19,9 23,6 -3,7 10,3 10,6 18,9

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Servicenämnd 0,5 0,5 0 0,2 0,3 0,5

Serviceverksamhet 6,5 6,5 0 3,0 2,6 5,1

IT-verksamhet 12,9 12,9 0 6,3 6,7 12,7

Kostverksamhet 0 3,7 -3,7 0,7 0,9 0,5

Bemanningsenhet 0 0 0 0,1 0,1 0,1

Nettokostnad 19,9 23,6 -3,7 10,3 10,6 18,9

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter 16,7 15,8 0,9 5,7 4,9 7,3

Nettoinvesteringar 16,7 15,8 0,9 5,7 4,9 7,3

Största investeringar
Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
 vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Microsoftlicenser 3,9 3,9 0 2,0 2,0 3,9

Köksutrustning 1,8 1,8 0 0,6 0,2 1,0

IT-utrustning centralt 3,9 3,9 0 0,2 0,2 0,3

Kostorganisationen bjöd på klimatsmart mat under Värnamodagarna.
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Konstverket	Rutan	på	Flanaden	var	i	hetluften	vid	flera	tillfällen.	Här	intervjuas	kulturchefen	Lars	Alkner.
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Kulturnämnden

Detta gör kulturförvaltningen 

Kulturförvaltningen ansvarar bland annat för biblioteken, kul-
turverksamhet, bidrag till kultur och hembygdsföreningar samt 
studieförbund, kulturarvsfrågor, kommunens konst, offentlig 
konstnärlig gestaltning och konsumentvägledning. Kulturförvalt-
ningen är till för alla i Värnamo kommun. Prioriterade grupper 
är barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, 
studerande i alla åldrar, personer med funktionsnedsättningar och 
brukare inom äldreomsorgen.

Analys av måluppfyllelse

Under 2017 flyttas hela verksamheten till Gummifabriken och 
stadsbiblioteket håller stängt under flera månader. Det är ett extra-
ordinärt år, varför någon djupare analys av måluppfyllelsen inte 
bedöms vara meningsfull i nuläget.

Jämförelse – Nämndens mål för delaktighet

Djupare analys får vänta till årsberättelsen på grund av de 
speciella omständigheterna 2017.

Detta har hänt under 2017

Gemensamt kulturförvaltningen

Första halvåret 2017 har för kulturförvaltningen helt dominerats 
av den förestående flytten. Internt handlar det om att hitta nya 
arbetssätt och rutiner i de nya lokalerna för att klara utökade  
öppettider och förbättrad service med bibehållen kvalitet inom  
de ekonomiska ramarna. Därutöver har kulturförvaltningen  
tagit stort ansvar i arbetet kring Gummifabrikens koncept och  
organisation.

Redovisning per nämnd

Mål och resultat

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
Att främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas.

Nationella kulturpolitiska mål som är relevanta 
även lokalt. Det finns ett stort intresse för kul-
turarvet och mycket värt att bevara i Värnamo 
kommun.

Antal arrangemang med kulturarvsinriktning 
kommer att öka i och med noden i Gummi-
fabriken. För kvalitet och konstnärlig förnyelse 
finns ingen indikator, utan här görs en kvalita-
tiv bedömning. Bedömningen är att detta mål 
uppfylls med råge.

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, 
bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor.
Att främja internationellt och interkulturellt 
utbyte och samverkan.
Att särskilt uppmärksamma barns och ungas 
rätt till kultur.

Nationella kulturpolitiska mål som är relevanta 
även lokalt. Det handlar om att skapa delaktig-
het för alla med särskilt fokus på integration 
och verksamhet för barn.

Förvaltningen arrangerar lokala kulturting 
för att öka delaktigheten och arbetar aktivt 
med att öka andelen arrangemang som har 
inriktning på unga och på integration. På 
grund av de speciella omständigheterna 2017 
är det dock tveksamt om de högt satta målen 
kan nås i år.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Att fungera som bibliotek och informationskäl-
la för det livslånga lärandet, inklusive
högskoleverksamheten vid Campus Värnamo.

Bibliotekens traditionella roll som en motor i 
det livslånga lärandet passar väl in i kommu-
nens övergripande mål om kompetensförsörj-
ning. Närmaste tiden blir det extra fokus på 
att fungera som bibliotek för studenterna på 
Campus.

Det nya biblioteket för Campus elever öppnar i 
Gummifabriken i höst. Först därefter kan målet 
mätas. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Att öka medborgarnas kunskaper och medve-
tenhet om frågor som rör klimat och miljö.

Som motor för det livslånga lärandet, har 
biblioteken en nyckelroll även när det gäller 
att sprida kunskap om klimat och miljö.

Förvaltningen arrangerar aktiviteter med syfte 
att sprida kunskap. Målet nås trots de speciella 
omständigheterna, då miljötemat samordnas 
med redan planerade arrangemang.

  Målet uppfylls   Målet uppfylls inte
  Målet uppfylls delvis
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Biblioteksverksamhet

Biblioteksfilialen i Bor öppnade igen i januari efter renovering av 
skolan där biblioteket är inrymt. I början av juni stängdes bibliote-
ket på Cupolen. Under tiden fram till öppnandet i Gummifabriken 
i höst håller filialen på Vråen extra öppet.
 Biblioteket har varit delaktigt i flera utvecklingsprojekt som 
samordnats av Regionbiblioteket, bland annat integrationsprojek-
tet ”Låna en Värnamobo” med gott resultat. Barnbibliotekarien 
har varit involverad i projektet ”Språklust” där tre olika profes-
sioner (logopeder, bibliotekarier och barnhälsovårdssjuksköter-
skor) samverkar för att lägga grunden för en god språkutveckling 
hos alla barn. ”Silent books”, ett projekt i integrationsarbete där 
textlösa bilderböcker används. Tanken är att bildernas inneboende 
berättarkraft kan överbrygga kulturella och språkliga barriärer.
 För utveckling av digitalisering har biblioteket via region-
biblioteket som först i landet erbjudit läsplattor genom en tjänst 
kallad Hublet. Ett förvaltningsövergripande integrationsprojekt på 
regional nivå som drivits under våren ledde för Värnamos del till 
att ”IT-guide” startat verksamhet här. Hit kan seniorer vända sig 
för att få hjälp att lära mer om dator och smartphone. Ungdomar 
med utländsk bakgrund bistår med sin IT-kunskap och får därmed 
en chans att förbättra sin svenska. 

Stöd till kulturverksamhet

En överenskommelse har träffats med Gislaved-Värnamo Teater-
förening om villkoren för kommunens bidrag till föreningen. 

Programverksamhet

Ett samarbetsavtal har tecknats med Smålands Musik och Teater 
för perioden 2017-2019. Syftet är att skapa en hållbar överenskom-
melse som ska garantera Värnamoborna ett brett och kvalitativt 
kulturutbud på Gummifabrikens scener. I februari genomfördes 
Smålands Litteraturfestival SmåLit för första gången i Värnamo. 
Det var ett samarrangemang med Jönköpings kommun, Region 
Jönköpings län och Hallpressen.
 Det sista filosofiska caféet hölls, eftersom medarrangören 
Runar Eldebo går i pension.

Konst

En policy för konstnärlig gestaltning enligt 1-procentregeln och 
riktlinjer för lös konst har antagits.
 I maj invigdes Polygon, den första bänken som donerats till 
Värnamo kommun i projektet Bänkarnas stad. Donator var 
Värnamo Företagareförening.
 I maj invigdes en modell av Bruno Mathssons liggstol Modell 
36 i skateparken i Åbroparken.

Kulturarv

I juni gjorde Ljungby berättarfestival för andra året ett gästspel  
i Värnamo.

Övrig verksamhet

Projektet Kultur på recept som riktar sig till långtidssjukskrivna 
har varit framgångsrikt. Medel har därför avsatts i budget 2018 
för att göra projektet permanent.

Periodens utfall

Drift

Kulturnämndens driftbudget för 2017 är 27,1 mnkr. Av budgeten 
har 14,5 mnkr (53,4%) förbrukats under första halvåret.

Investeringar

Kulturnämndens investeringsbudget för 2017 är 10,4 mnkr. Av 
budgeten har 0,8 mnkr (8,1%) förbrukats under första halvåret.

Prognos för ekonomi helår 2017

Drift

Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 1,2 mnkr.  
Underskottet beror på dubbla hyror för Gummifabriken och  
Cupolen under andra halvåret. Hur stort underskottet blir beror  
på när inflyttning kan ske och hur lång tid det blir dubbla hyror.

Investeringar

Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 2,8 mnkr. 
Överskottet beror främst på förskjutningar i Tekniska utskottets 
ny- och ombyggnader som gör att den konstnärliga gestaltningen 
senareläggs. 

Redovisning per nämnd – Kulturnämnden
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Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter -0,9 -0,9 0 -0,4 -3 -0,8

Kostnader 28,0 29,2 -1,2 14,9 15,0 25,2

Nettokostnad 27,1 28,3 -1,2 14,5 14,7 24,4

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2076-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Kulturnämnd 0,4 0,4 0 0,2 0,2 0,3

Kulturförvaltning 5,8 6,0 -0,2 3,0 3,1 5,9

Stöd kulturverksamhet 4,8 4,8 0 4,3 4,3 4,5

Programverksamhet 0,6 0,6 0 0,3 0,4 0,8

Bibliotek 15,5 16,5 -1,0 6,7 6,7 12,9

Nettokostnad 27,1 28,3 -1,2 14,5 14,7 24,4

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Inkomster 0 0 0 0 -0,4 -0,4

Utgifter 10,4 7,6 2,8 0,8 0,7 1,1

Nettoinvesteringar 10,4 7,6 2,8 0,8 0,3 0,7

Största investeringar
Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2015-06

Bokslut 
2016

M Bogholt Gummi- 
fabriken konstn.gest. 0,6 0,6 0 0,3

Model 36 Skatepark 
konstn.gest. 0,1 0,1 0 0,1

Carl Richard Gummi- 
fabriken konstn.gest. 0,3 0,1 0,2 0,1

Redovisning per nämnd – Kulturnämnden

Eva Thörn, ordförande i kulturnämnden, inviger konstverket vid skejtparken med assistans av kulturpedagog Cecilia Gustavsson.
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Barn- och utbildningsnämnden

Redovisning per nämnd 

Mål och resultat

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

För att nå målet behöver kunskapsnivån höjas, 
det görs 
- genom god kvalitet i hela utbildningskedjan, 
från förskola till vuxenutbildning 
- genom systematiskt kvalitetsarbete.

Förvaltningen har arbetat med att utveckla 
det systematiska kvalitetsarbetet i Hypergen.  
Kvalitetsarbetet bör utvecklas vidare för att 
bli en del i vardagen. Förvaltningen har under 
året deltagit i flera utbildningsinsatser för att 
utveckla och utbilda pedagoger.

Värnamo kommun hamnade på plats 68 i 
Öppna jämförelser (2016).

Barn/elever ska ges likvärdiga förutsättningar 
att utveckla sin fulla förmåga. 

För att nå målet behöver verksamheten 
utveckla 
- Kollegialt lärande mellan medarbetare 
- Språkutvecklande och inkluderande arbetssätt 
- Hållbart pedagogiskt ledarskap 
- Kompensatoriskt uppdrag 
- IKT-användning 
- Utvecklande lärmiljöer.

Förvaltningen har arbetat med Alla vill, kan 
och ska lyckas!
Verksamhetscheferna har ledarträffar där 
erfarenhetsutbyte genomförs. 
Förvaltningen har tillsammans med elev-
hälsan tagit fram ett utbildningspaket som 
riktat sig till alla pedagoger i grundskolan och 
fritidshemmen. Förvaltningen är på väg att 
nå målen.

Utveckla verksamheten genom samverkan. För att nå målet behöver verksamheten 
utveckla 
- Övergångar mellan årskurser och stadier 
- Digital dokumentation och kommunikation 
med och för barn/elever och deras vårdnads-
havare 

Förvaltningen har arbetat med att utveckla 
skolportalen där kommunikation, planering 
och bedömningar sker. Detta för att säkerställa 
barn och elevers rättssäkerhet till lika utbild-
ning delaktighet i sin utveckling. Förvaltning-
en är på väg att nå målen.

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Både medarbetare, barn och elever ska känna 
att de kan påverka sin egen utveckling. 
Genom inflytande över sin situation tar indivi-
den ansvar för både sin egen och verksam-
hetens utveckling. 

För att nå målet behöver verksamheten
medarbetare som är insatta i målen för sin 
arbetsplats och Värnamo kommuns målstyr-
ning Medarbetare, barn och elever som är 
delaktiga i och ges stort inflytande i sitt arbete.

Förvaltningen har arbetat med att tydliggöra 
målen samt uppdragen och planerar att fort-
sätta detta arbete under hösten 2017. 
Elevenkäter gjorda i skolan visar att eleverna 
till stor del anser sig kunna påverka hur de ska 
arbeta e ler välja vad de vill göra. Förvaltning-
en är på god väg att nå målen för eleverna. 
Har ej kunnat bedöma målet för medarbetare.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt 
ledarskap och stolta medarbetare.

För att nå målet behöver verksamheten 
- medarbetare med rätt kompetens 
- medarbetare som är motiverade för sitt arbete 
- ett hållbart pedagogiskt ledarskap. 

Förvaltningen har aktivt arbetat med att be-
hålla och rekrytera behöriga pedagoger. 
Kompetensförsörjningsgruppen har åter ska-
pats för att arbeta vidare med denna fråga.
Värnamo ligger bra till nationellt i antalet 
behöriga pedagoger jämfört med flera andra 
kommuner. Förvaltningen arbetar aktivt med 
rekrytering av behörig personal.  

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Skolor arbetar aktivt med hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menas en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra förutsättningarna för kommande 
generationer att tillfredsställa sina behov. 
- Ekologisk 
- Ekonomisk 
- Social

Förvaltningen har arbetat med att utöka an-
delen Hållbara skolor. Värnamo kommun har 
idag två förskolor som har fått utmärkelsen 
Hållbara skolor. 
Förvaltningen har startat arbetet med Giftfri 
förskola. Förvaltningen bedöms nå målet.

  Målet uppfylls   Målet uppfylls inte
  Målet uppfylls delvis
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Detta gör Barn- och 
utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunala verk-
samheterinom skola och barnomsorg. Från förskola för de minsta 
till vuxenutbildning, samt kulturskola.

Analys av måluppfyllelse

Förvaltningen har arbetat med att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet i Hypergen. Mallarna är på plats i Hypergen men 
förvaltningen behöver arbeta med att få kvalitetsarbetet som en 
del i vardagen. Förvaltningen har under året deltagit i flera utbild-
ningsinsatser för att utveckla och utbilda pedagoger, till exempel 
förskollärare och specialpedagoger.
 Förvaltningen överlag behöver ha en dialog om värdegrundsar-
betet i verksamheterna för att utveckla tryggheten, likvärdigheten 
samt studiero.

Jämförelse – Nämndens mål för delaktighet

Utifrån barn och elevenkäter som är gjorda kan förvaltningen se 
att resultatet visar att förskolans barn har ett ökat resultat när det 
gäller frågan: Om de får vara med och välja vad ni ska göra på 
din förskola (2017), eller om frågan lyder: Om de får vara med 
och bestämma vad ni ska göra på din förskola (2016) 2017 svarar 
81,3 % ja och 2016 68,9 % ja. För grundskolelevernas har resul-
tatet minskat något på frågan: På lektionerna är vi elever med och 
påverkar hur vi ska arbeta från 70,8 % (2016) till 67,4 (2017). 
Även för gymnasiet har resultatet minskat något i samma fråga 
från 71,6 % (2016) till 66,2 (2017).

Detta har hänt under 2017

Gemensamt barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen arbetar vidare med värdegrundsarbetet ”Alla, vill, 
kan och ska lyckas!” för att utveckla likvärdiga skolor där alla 
barn och elever får utvecklas så långt de kan. Till 2017 har eko-
nomerna tillsammans med verksamheten startat arbetet med att 
få fram en barn- och elevpeng för förskola och grundskola. Detta 
arbete kommer fortgå under hela 2017 samt att gymnasieskolan 
kommer inkluderas i arbetet. Under året har förvaltningen imple-
menterat en digital skolplattform för kommunikation, planering 
och bedömning.
 Antalet nyanlända har avtagit men arbetet med inkludering 
fortsätter. 
 Det systematiska kvalitetsarbetet har inte dokumenterats fullt ut 
då kunskaperna i Hypergen inte varit tillräckliga. 
 Skolinspektionen har inspekterat förvaltningens verksamheter, 
gymnasiet, fem enskilda grundskoleenheter och övriga verksam-

heter på övergripande nivå. Det som generellt har framkommit 
som områden att utveckla och säkerställa är stödet till elever i 
behov av särskilt stöd, arbete med anmälningar kring kränkningar 
samt trygghet och studiero.
 Dessa områden kommer förvaltningen att på olika sätt arbeta 
vidare med. Det blir en del av det påbörjade arbetet kring ”Alla 
vill, kan och ska lyckas”. 

Förskola

Vid Skolinspektionens granskning av Förskolan fick verksam-
heten ett godkänt betyg. 
 Värnamo kommuns förskolor har lärmiljöer som ett av de stora 
utvecklingsområdena. Utvecklingsarbetet har gett effekt på flera 
av förskolorna. Förvaltningen arbetar aktivt med att utveckla 
organisationen från avdelning till barngrupper. Förskolechefer 
har drivit ett utvecklingsarbete kring digital pedagogisk planering 
och i värdegrundsfrågor. Förvaltningen har startat upp ytterligare 
en grupp med barnskötare som utbildar sig till förskollärare. 
Arbetsmiljöfrågor har varit aktuella i förskolechefsgruppen för att 
minska sjuktalet för medarbetarna. Implementeringen av AFSEN 
har påbörjats samt andra tidiga stödinsatser som kan bilda en 

”verktygslåda” till förskolecheferna. 

Grundskola och särskola

Elevernas kunskapsresultat och rätten till en likvärdig skola 
är viktiga områden att säkerställa, för att öka likvärdigheten 
och säkerställa detta har grundskolan under våren tagit ett nytt 
dokumentationsprogram i bruk- IST lärande. Dokumentationen 
följer eleven och blir synlig för elev, personal och vårdnadshavare. 
Rektor och huvudmannen kan också följa elevernas utveckling 
både på individ-grupp och organisationsnivå. 
 Det har varit några byten av ledare inom verksamheten, främst 
bland biträdande rektorer som sökt sig vidare till andra tjänster 
eller har sökt sig tillbaka till läraryrket. Viktigt att fortsätta arbetet 
med att stärka rektorernas i sin roll för att få en långsiktig utveck-
ling av verksamheten.
 Under vårterminen 17 har skolorna arbetat med Alla vill, kan 
och ska lyckas genom olika kompetensutvecklingsinsatser så som:

• specialpedagogiska myndighetens materia ”Tillgänglig 

 utbildning”

•  utbildning kring lågaffektivt bemötande.

•  Hälsofrämjande skola ett förebyggande elevhälsoarbete med 

 HASP- hälsa, arbetsmiljö, självkänsla och prestation

•  gemensam handledning till elevhälsoteamet

• föreläsning och arbetet kring nätmobbing.

Redovisning per nämnd 
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Redovisning per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden

Enheten för flerspråkighet (EFF) har under våren haft färre kart-
läggningar av elever från annat land. Det har minskat gentemot 
vårterminen 2016 då ett stort antal nyanlända kom till förvaltning-
ens verksamhet. EFF tillhandahåller utöver den första kartlägg-
ningen av elevernas kunskapsnivå också studiehandledning och 
modersmålsundervisning utifrån de behov som rektor redovisar. 
EFF representerar Värnamo kommun i ett nationellt nätverk som 
drivs av skolverket. Syftet med nätverket är att ta vara på och 
sprida goda exempel kring arbetet med nyanländas lärande.

Gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning

Antalet anmälda kränkningar har minskat markant under vårter-
minen 2017 i jämförelse med året 2016 (66 anmälningar). Antalet 
utredda anmälningar under vårterminen 2017 är sju varav sex av 
dessa inte har bedömts utgöra en kränkning. Finnvedens gymna-
sium behöver förbättra rutinerna när det gäller uppföljning och 
rapportera till huvudman.  Gymnasiet fortsätter arbetet med att 
jobba förebyggande och hälsofrämjande. 
 I elevenkäten som genomfördes vårterminen 2017 svarar 90 
procent av eleverna att de upplever sig trygga. Det finns några 
utrymmen som upplevs otrygga. Noterbart är att cirka 40 procent 
av eleverna inte känner till om skolan reagerar då elev blivit 
kränkt och att lika stor andel av eleverna inte vet vem de ska tala 
med om någon varit elak. Frågan: ”På skolan respekterar elever 
och lärare varandra” svarar 82 procent att de gör det. Rektor, elev-
hälsateam och personal behöver intensifiera arbetet för att öka 
resultatet.
 Det är en för stor grupp elever som anser att skolarbetet inte 
stimulerar dem att lära sig mer, 36 procent. Det kräver en djupare 
analys på ämnesnivå. Kursutvärderingar i utvalda ämnen är 
genomförda i slutet av maj och bör kunna bidra till att förbättra 
analysen. Resultaten är i nivå med 2016 års elevenkät. Noterbart 
är att 81 procent av eleverna upplever att de får utmanande arbets-
uppgifter i skolan. 
 Ur elevenkäten har två frågor lyfts fram ”Vi elever har inflytan-
de över undervisningens innehåll” 62 procent och ”Vi elever är 
med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska ha på skolan” 
36 procent.
 Tillsammans med eleverna genom klassråd och elevkår samt 
lärarpersonal ska Figy ta fram rutiner för en bättre systematik och 
delaktighet. Planeringen för processen görs omgående och arbetet 
börjar i augusti. Under läsåret bildades en elevkår och samarbets-
formerna utarbetades som beskriver dialogen mellan klassråd, 
elevkår och skolledning. 

Vuxenutbildningen

95,83 procent av eleverna uppger att de känner sig trygga i skolan. 
Av de svarande eleverna som går på grundläggande nivå uppger 
samtliga elever att de känner sig trygga i skolan. Av eleverna 
som läser Svenska för invandrare (SFI) uppger 93,88 procent att 
de känner sig trygga och på gymnasiekurserna är det 95 procent. 
Rent objektiv är det en hög siffra som känner sig trygga. 
 Frågan lyder: Jag vet vem jag ska vända mig till om någon har 
betett sig illa mot mig. 85,83 procent av eleverna uppger att de 
vet vem de ska vända sig till. Bland SFI-eleverna är det nästan 
17 procent som inte vet vem de ska vända sig till. På denna fråga 
uppger 92,31 procent att kvinnor och män behandlas lika på 
skolan.
 97, 5 procent uppger att lärare och elever respekterar varandra. 
Analysen är att värdegrundsarbetet och förhållningsättet är lycko-
samt.
 79,49 procent av eleverna uppger att de får vara med och 
påverka på vilket sätt som de ska arbeta med olika skoluppgifter. 
Frågan är svår att analysera. En stor del av vuxenutbildningens 
elever har en skolbakgrund från andra länder där lärarna är mer 
auktoritära. En del av eleverna läser också sina kurser i ett snabbt 
tempo där varje moment och lektion är planerad långt i förväg. 
Det är betydlig högre än andra skolformer.

Kulturskolan

Kulturskolan har under vårterminen 2017 arbetat med relationellt 
förhållningssätt. Både mellan varandra, mot elever, övriga 
kollegor, föräldrar och mot andra aktörer i Värnamo. Detta har 
genomsyrat all verksamhet, både i klassrummet och i mötet med 
varje enskild elev men också i de projekt och uppdrag kultursko-
lan har inom och utanför skolan. Kulturskolan har arbetat kring 
hur Kulturskolan ser ut idag men också hur den ser ut 2020 och 
2035. Detta har genererat i att nya kurser och nya didaktiska och 
pedagogiska förhållningssätt har testats under våren. 
 Kulturskolan fick statliga medel från statens kulturråd för att 
utveckla kurser inom bild, form och estetisk media (foto och 
film). Detta har gjort att flera nya barn och ungdomar hittat till 
skolan. Detta har också visat sig vara populära kurser med ett 
stort antal elever. Skolans satsning på integration har knyts ihop 
och insatsen i Rydaholm, Bredaryd och innerstan har gett resultat. 
Det är flera nysvenska elever som blivit en del av kulturskolans 
verksamhet. Skolan är och har blivit en större del av gymnasiet i 
och med musikprofil och det estetiska programmet
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Redovisning per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden

Framtida utveckling
Gemensamt barn- och utbildningsförvaltningen

Utmaningen framåt är att säkerställa kompetensförsörjningen 
till förvaltningens skolor så att skolorna bedrivs på ett hållbart 
och kvalitativt sätt. Att förvaltningen får möjlighet att säkerställa 
lokaler för att växa i takt med Värnamo kommuns mål 40 000 
invånare 2035 samt flytta ur lokaler som ej är ändamålsenliga för 
verksamheten. Efter skolinspektionens besök har förvaltningen 
ett antal åtgärder som behöver kvalitetssäkras både på enskilda 
skolor men också på huvudmannens nivå.  Att infrastrukturen 
utvecklas i takt inom kommunen för att säkerställa den digitala 
utveckling inom alla förvaltningens verksamheter är viktigt för 
att få till en delaktighet för och mellan pedagoger och med elever 
och vårdnadshavare. Att utveckla skolornas lärmiljöer för barn 
och elever och en bra arbetsmiljö för personal, är en av förvalt-
ningens utmaningar om värdegrundsarbetet Alla vill, kan och ska 
lyckas.

Förskola

Upprustning av förskolans lokaler samt nybyggnation för att 
bygga bort flera små enheter. 
 Förskolan ser också tendenser att barnen är längre tider på 
förskolan samt att efterfrågan på platser är fortsatt hög. En stor 
utmaning blir att hitta en organisation för att följa skolverkets 
riktlinjer på minskade barngrupper. 
 Rekryteringsbehovet av förskollärare är stort. 

Grundskola

För att möta behovet av specialpedagogisk kompetens kommer 
förvaltningen att erbjuda 6 personer att på särskilda villkor stude-
ra från hösten 2017.
 Fokus kommer också att läggas på skolans digitalisering 
ledare- pedagog- elev. Hur används verktygen idag och hur ska 
förvaltningen arbeta vidare, bland annat med programmering som 
kommer att bli ett nytt moment i kunskapskraven från hösten 
2019.
 Arbetet med Alla vill, kan och ska lyckas kommer också att 
fortsätta i verksamheten. Förvaltningen behöver utveckla kompe-
tensen kring att möta och organisera undervisning för alla elever, 
att arbeta med lärmiljöer. Tillgängliga lärmiljöer och lärande 
skapas i samspel kring fysisk, social och pedagogisk miljö. 
 Rekrytering – fortsatt arbete kring hur förvaltningen ska bli en 
attraktiv arbetsgivare. 
 Lokalförsörjning - skolan har idag ett stort behov, framförallt i 
tätorten, av att utöka och förbättra lokalerna. Skolan bedriver idag 
undervisning i drygt 20 paviljonger.  

Under hösten kommer rektorsgruppen att arbeta med:
• förebyggande elevhälsoarbete
• medarbetarskap på alla nivåer
• skolverkets utbildning för skolledare ” att leda digitalisering”
• skolans organisation och hur olika lärmiljöer påverkar

Framöver kommer EFF även att erbjuda handledning och kompe-

tensutbildning till förvaltningens skolenheter.

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

En majoritet av gymnasiets elever känner sig trygga på skolan. 
Dock finns det elever som inte gör det. Figy ska bli bättre på 
att arbeta målinriktat för att motverka kränkande behandling. 
Skolorna behöver få eleverna mer delaktiga i det förebyggande 
arbetet. Tillsammans med eleverna, genom klassråd och elevkår, 
elevhälsopersonal och lärarpersonal ska skolan ta fram rutiner 
för ett bättre förebyggande arbete som präglas av kontinuitet och 
systematik.

Kulturskolan

Kulturskolan växer och har väldigt många sökande som vill ta 
del av kulturskolans verksamhet. Under våren är det cirka 400 
sökande och där 40 stycken har erbjudits plats. 
 Kulturskolans verksamhet ökar både när det gäller antalet elever 
men också i sitt utbud. Detta är en utmaning för kulturskolan då 
inga extra medel har tilldelats under de sista åren. Kulturskolan 
har en given roll i många sammanhang och deltar ofta i olika 
arrangemang för allmänheten.

Periodens utfall

Drift

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2017 är 
813,5 mnkr. Av budgeten har 430,1 mnkr (52,9 %) förbrukats 
under första halvåret. 

Investeringar

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2017 är 
17,0 mnkr. Av budgeten har 3,4 mnkr (19,8 %) förbrukats under 
första halvåret. 
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Redovisning per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter -70,0 -117,0 47,0 -64,4 -48,1 -109,0

Kostnader 883,4 939,3 -55,9 494,5 468,9 905,7

Nettokostnad 813,5 822,4 -8,9 430,1 420,8 796,7

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Barn- och utbildnings-
nämnd 1,1 1,1 0,0 0,6 0,5 1,0

Gemensamt barn- och 
utbildningsförvaltning 31,7 31,3 0,4 5,7 14,7 27,4

Förskola 207,0 207,4 -0,4 109,8 102,6 199,1

Grundskola inkl 
förskoleklass och 
fritidshem 402,2 412,6 -10,3 219,6 206,5 394,9

Grundsärskola 14,1 14,1 0,0 8,2 8,4 12,7

Gymnasieskola 124,8 122,3 2,5 68,3 70,0 129,0

Gymnasiesärskola 6,1 6,1 0,0 3,2 1,6 4,9

Vuxenutbildning 18,4 19,6 -1,2 11,0 12,2 20,2

Kulturskolan 7,9 7,8 0,1 3,8 4,4 7,5

Nettokostnad 813,5 822,4 -8,9 430,1 420,8 796,7

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 17,0 17,0 0,0 3,4 3,6 12,3

Nettoinvesteringar 17,0 17,0 0,0 3,4 3,6 12,3

Största investeringar
Budget 
2017

Prognos 
2017 Avvikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

IT-satsningen en-till-en 9,8 9,8 0,0 1,2 2,1 8,5

Prognos för ekonomi helår 2017
Drift

Prognosen för helåret 2017 visar ett underskott på 8,9 mnkr. 
Underskottet ligger till största del inom grundskoleverksamheten 
(-10,3 mnkr), där bland annat kostnaden för skolskjutsar förväntas 
överstiga budget med cirka 2,2 mnkr och minskade intäkter för 
maxtaxa 0,5 mnkr. Den största delen av det prognostiserade 
underskottet ligger i verksamheten: -7,6 mnkr, där man arbetar 
med åtgärder. 
 Gymnasieskolan visar på ett överskott (+2,5 mnkr), till stor del 
beroende på statsbidrag från Skolverket och Migrationsverket. 
Övriga verksamheter redovisar mindre budgetavvikelser. 

Investeringar

Prognosen för helåret 2017 visar att investeringsbudgeten på 
17,0 mnkr kommer att nyttjas och inget över- eller underskott 
förväntas. 

I februari invigdes Vallens förskola i Värnamo.
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Omsorgsnämnden

Redovisning per nämnd 

Mål och resultat

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Brukaren möts utifrån sina individuella behov 
med respekt.

Resultat för dessa indikatorer finns endast på 
helår.

Förvaltningen har  för halvåret inga resultat 
att redovisa. Verksamhetsmål och åtföljande 
indikatorer är beslutade och arbetas med.

Brukaren får en jämlik, trygg och säker vård 
och omsorg med god kvalité.

Strukturen för kontinuerlig verksamhetsupp-
följning sektionschef/områdeschefer
kring brukarens insatser har blivit tydligare.
All ordinarie personal kan identifieras med 
SITHS kort.
En minskning har skett av användandet av 
antipsykotiska läkemedel i särskilt boende.

Genom att använda kvalitetsregister för 
förebyggande arbete och tillhörande åt-
gärdsplaner och palliativ vård samt optimera 
sårvården, hygienombudsnätverk samt tidiga 
rehabinsatser ökar kvalitén på en trygg vård.

Vård- och omsorgsbehov ska dokumenteras 
på ett säkert sätt.

Av tre indikatorer nås målet med tydliga och 
uppföljningsbara mål i biståndsbesluten.

Brukarens delaktighet i sin genomförandeplan 
hur insatserna ska utföras, arbetas kontinuer-
ligt med.
Vad gäller inskrivning i hemsjukvården ska 
personalen förtydliga varför patienten inte 
kan ta sig till vårdcentralen eller varför vård i 
hemmet ger ett mervärde (avtalet).

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Medborgarna ska när man kontaktar omsorgs-
förvaltningen få svar på sina frågor.
Medarbetarna är insatta i målen för sin arbets-
plats och Värnamo kommuns målstyrning.
Medarbetarna är delaktiga i arbetet i omsorgs-
förvaltningen.

Resultat finns ej på halvår utan endast vart-
annat år.
1 medborgardialog är genomförd av politiker 
och tjänstemän.

Andelen medborgare som kontaktar förvalt-
ningen per telefon och får svar på sin fråga 
ska ytterligare förbättras.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Omsorgsnämnden ska upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare som utvecklar och kan 
behålla sina medarbetare.

Statistiken för personalomsättning visar på 
både minskningar och ökningar för samma 
yrkeskategori år från år. Mellan 2014-2016 har 
omsättningen av sjuksköterskor, bistånds-
handläggare samt personal i funktionshinder-
omsorgen ökat men minskat bland underskö-
terskor i äldreomsorgen samt arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter. Följande insatser är 
gjorda för att öka attraktiviteten: 
• Undersköterskor/rehabassistenter har an-
 ställts för att komplettera sjuksköterskor och
 fysioterapeuter vilket gett god effekt.
• Ett metodicum/träningslägenhet har tillska-
 pats där personalen i förvaltningen 
 kontinuerligt utbildas utifrån behov.
• Högskoleutbildning i avancerad hemsjukvård 
 har påbörjats.  

Utifrån resultatet från medarbetarenkäten 
finns framtagna aktiviteter för fortsatt arbete.
Äldreboendena har tagit emot ett stort antal 
feriearbetare, med syfte att väcka intresse för 
omvårdnadsyrket hos dessa ungdomar.
Tillsammans med kommunens arbetsmark-
nadsenhet upparbetat samverkan och struktur 
för så kallade extratjänster. Syftet är att 
möjliggöra arbete för långtidsarbetslösa vilket 
i sin tur  medför en förstärkning i verksam-
heten.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Att nå en klimateffektiv verksamhet som inne-
fattar bra energianvändning och miljövänliga 
transporter.

Matsvinnet på särskilt boende har minskat och 
målet för 2017 är uppnått.
Utbildningsplan för eco körning är klar för 
hösten 2017.

Fortbildning för ledningen i klimatanpassning 
och krisberedskap planeras under hösten. 
Arbetet med att ytterligare minska matsvinnet 
fortsätter.

  Målet uppfylls   Målet uppfylls inte
  Målet uppfylls delvis
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Detta gör Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorgen om äldre och personer 
med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen, lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, för den kommunala 
hälso- och sjukvården upp till sjuksköterskenivå enligt hälso- och 
sjukvårdslagen, samt följdlagar och författningar. 
 Omsorgsförvaltningen har att verkställa utifrån nämndens 
beslut samt lagstiftning och författningar som styr verksamheten.

Analys av måluppfyllelse

Kvalité

Insatser görs kontinuerligt för att uppnå en trygg, säker omsorg 
och vård där den enskilde möts med respekt.
 Att alla tre nämndsmålen är uppnådda till årskiftet är osäkert. 

Kompetensförsörjning

Genom fortbildningssatsningar och möjlighet till utveckling görs 
arbetet i förvaltningen attraktivt. Förbättrade sammanställningar 
och gemensam analys av informationen från avgångssamtalen 
behöver utvecklas samt mer detaljerad statistik över vakanser och 
kompetensbrister.
 Målet kan till delar vara uppnått vid årskiftet.
 Vilka åtgärder som är effektiva är osäkert och dessutom är 
kompetensförsörjningsproblem inom vård och omsorg ett natio-
nellt problem.

Klimat

Målet är i delar uppfyllt. Åtgärder som varit handfasta och lätta 
att följa upp har gett personalen tydliga resultat att arbeta efter.
Målet kommer att nås till årskiftet

Jämförelse – Nämndens mål för delaktighet

Resultat från KKiK(Kommunens Kvalitét i Korthet) finns 
endast för 2016. Förvaltningen har förbättrat resultatet mellan 
2015–2016 både på medborgarens upplevelse av bemötande och 
att få svar på sin fråga på telefon.
 Resultat från medarbetarundersökningen kommer först 2018. 
2015 var förvaltningens personal (4,3) på en femgradig skala lika 
insatta i målen på arbetsplatsen som alla kommunanställda (4,3) .
 Vad gäller den totala indikatorn för mål och uppföljning var 
förvaltningens resultat (4,0) jämfört med hela kommunen (3,9).
Vad gäller styrning av verksamheten skattade medarbetarna ett in-
dex på en 100 gradig skala till 78. Att jämföra med riket, särskilt 
boende (80) hemtjänst (77) och funktionshinderomsorg (81)
Genom metoden LOKE-lokal evidens, har personalen arbetat 
fram verksamhetsbeskrivningar som arbetet sedan stäms av 
gentemot. 

Detta har hänt under 2017

Gemensamt Omsorgsförvaltningen

Alla chefer har utifrån nämndsmål formulerat egna verksamhets-
mål.
 Mycket av chefers arbetstid går till rekrytering. Mest kännbart 
har varit rekrytering av omsorgspersonal till sommarvikarier som 
varit mycket tidsödande. Bemanningsenheten har inte ensamt kla-
rat arbetet, utan det har krävts stora insatser även från omsorgsför-
valtningen. 
 Personer som tidigare sökt arbete i förvaltningen med kvalifika-
tioner som inte varit så höga har behövts anlitas under sommaren. 
Detta har ibland inneburit att de inte haft tillräcklig kompetens 
att ta emot en hälso- och sjukvårdsdelegation vilket då belastat 
sjuksköterskorna.
 Situationen bland sjuksköterskor har under våren annars blivit 
mycket bättre. Från att verksamheten mellan 2013–2016 haft va-
kanser bland årsarbetare på 30 procent är vakanserna nu nere på
11 procent. En del av förklaringen till detta är satsningen på höjd 
ingångslön men också beslutet att anställa några kvalificerade un-
dersköterskor. Personalomsättningen är dock fortfarande mycket 
hög. På sektion myndighet är vakansen 11 procent årsarbetare och 
personalomsättningen hög.
 Införandet av nya digitaliserade trygghetslarm är klart på 
Gröna Lunden och i stort sett klart på Linneberg. Arbetet kommer 
att fortgå under ytterligare två år med införande på resterande 
äldreboenden. Införandet kräver stora insatser med projektledning, 
nya rutiner, säkerhetsarbete, utbildning av personal med mera.
 Samverkan med regionens hälso- och sjukvård är central i 
vardagen. Utvecklingen mot allt mera vård i hemmet är påtaglig. 
Ett gemensamt arbete mellan länets 13 kommuner och regionen 
påbörjades under 2016. Arbetet går under namnet ”en trygg och 
säker vård och omsorg” och består av fyra delprojekt. 
 Förvaltningen har under våren bedrivit uppsökande verksamhet 
bland de 198 äldre som under 2017 fyller 80 år. 60 personer tack-
ade ja till ett hembesök av anhörigsamordnaren.
 Ett nytt LOV-företag, Glädjekällan, är godkänt för daglig verk-
samhet inom funktionshinderomsorgen. Uppstart 2017-10-01. 

Sektion Myndighet

Ett från Region Jönköpings län nytt IT baserat verktyg för vård-
planeringar inför utskrivning från sjukhuset Cosmic Link, har 
tagits i drift av kommuner i länet. Numera är även vårdcentraler-
na integrerade. Detta har inneburit förändrade arbetssätt utifrån 
nya rutiner.
 Vad gäller utvecklingsarbetet; Trygg och säker vård och om-
sorg, se ovan, har Värnamo sedan 2015 arbetat med att förlägga 
vårdplaneringar i hemmet. Under våren tog ledningsgruppen 
beslut om att framöver ska alla vårdplaneringar ske i hemmet. 
Hittills har i genomsnitt 25 procent förlagts till hemmet.

Redovisning per nämnd – Omsorgsnämnden
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Sektion Funktionshinderomsorg

Läsplattor inom personlig assistans har införts i alla arbetslag 
i syfte att all dokumentation ska ske digitalt. Flertalet dagliga 
verksamheter har under våren också fått tillgång till läsplattor. En 
intraprenad inom daglig verksamhet, kallad Tryckeriet, startade i 
januari.
 För att ersätta individkonferenserna har rehabteamet arbetat 
fram riktlinjer för ett så kallat genomförandemöte. Syftet är att 
bättre fånga upp den enskildes behov och önskan om hur insatsen 
ska utformas. 
 Projektet ”stöd till arbete” för individer med funktionsnedsätt-
ning” startade tillsammans med medborgarförvaltningen i januari 
2017. 
 Inom kommunpsykiatriprojektet ”Hälsofrämjande aktiviteter” 
har gjorts satsningar för att förbättra den somatiska hälsan. Bruka-
rens skattning av sin hälsan som följs upp samt inköp av elcykel 
är några exempel. 
 En annan inriktning för boendesituationen för barn och unga 
med funktionsnedsättning har inletts med inrättandet av ett boende 

”i familjeliknande karaktär” i en lägenhet. 

Sektion Äldreomsorg

Särskilt boende
Staten har i nya hygienföreskrifter uttryckt att all omvårdnads-
personal måsta ha arbetskläder. Inrättande av cirkulationstvätt har 
gjorts under våren. 
 Med målet att minska den psykiska ohälsan hos äldre har 
utbildningen Psyk e-bas påbörjats under året för samtlig personal. 
En webbutbildning om att bemöta klienter med fokus på ökad 
förståelse för klientens situation liksom utökad självkännedom 
som behandlare. Utbildningen  kombineras med dialogträffar.
 Utbildning i första hjälpen pågår under året.
 Nyutbildade undersköterskor med specialistkompetens inom 
området demens, så kallade Silviasystrar arbetar nu med att stödja 
och handleda omvårdnadspersonal.
 En grupp har bildats med representanter för omsorgsförvalt-
ningen och bemanningsenheten för hantering av gemensamma 
frågor.
 Undersköterskor utsedda till så kallade samordnare för stöd 
i planering, handledning och uppföljning ingår nu i ordinarie 
verksamhet.

Hemtjänst 
Digital tidsregistrering av omvårdnads- och serviceinsatser sker 
nu i alla hemtjänstarbetslag. Det så kallade larmteamet har även 
under 2017 en finansiering genom statsbidrag och är förlängt i 
samma omfattning. Verksamheten består av avdelade underskö-
terskor frikopplade från ordinarie verksamhet. Teamet medför en 

ökad tillgänglighet och trygghet för brukarna samt en förbättring 
ur arbetsmiljöaspekt då ordinarie hemtjänstpersonal blir avlastad. 
 Under 2016 upphandlades en ny leverantör för varuhemssänd-
ning. Det har initialt under 2017 medfört merarbete och till viss 
del ändrat arbetssätt. Psyk e-bas, se ovan. Silviasystrarna handle-
der även i hemtjänsten.

Sektion Vård och Rehab

Cosmic Link, se ovan under sektion myndighet.
 Verksamhetsdagar har genomförts med tema palliativ vård och 
minskning av olämpliga läkemedel för äldre.
 All personal går 7,5 poäng utbildning i avancerad hemsjukvård.
Sjuksköterskeverksamheten utanför kontorstid utgår numer från 
äldreboendet Gröna Lunden. Syftet är att arbeta mer enhetligt 
och effektivt samt öka tillgängligheten för dem i livets slut med 
komplext behov av avancerad vård på korttidsenheten där.

Framtida utveckling

Gemensamt Omsorgsförvaltningen

För att rekrytera och behålla medarbetare arbetar förvaltningen 
med projektet rätten till heltid samt kontinuerlig kompetensut-
veckling. 
 Boendeformer är ett prioriterat framtida utvecklingsområde. 
Standarden är i flera gruppbostäder dålig.
 Förvaltningen har 67 platser på särkilt boende för brukare med 
demensdiagnos. Behovet är nu större än antalet platser vilket 
måste planeras för. 
 Upphandlig av nytt verksamhetssystem samt nytt ekonomisys-
tem har påbörjats.
 Kommunfullmäktige beslutade 170621 att omsorgsnämnden 
förväntas skynda på digitaliseringen av verksamheten och däri-
genom få effekten att klara alla utmaningar av utökade behov till 
2020. Den snabba utvecklingen inom e-hälsa /välfärdsteknologi 
är en möjlighet, men också en stressfaktor för både personal och 
brukare som är viktig att beakta. Förvaltning av alla system är ett 
område som kräver personella resurser. 

Sektion Myndighet

Samverkan med regionen i trygg och säker vård och omsorg med 
förändringar in/utskrivning från sjukhuset där vårdcentralerna 
är huvudansvariga för vårdplaneringarna i hemmet,  kommer att 
innebära stora förändringar i arbetssätt. 

Sektion Funktionshinderomsorg

Översyn av daglig verksamhet planeras under hösten för att ta 
ställning till antal grupper, innehåll och lokaler. Kommunal daglig 
verksamhet kommer att behöva ställas om utifrån att ytterligare 

Redovisning per nämnd – Omsorgsnämnden
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ett LOV-företag startar från och med 171001.
 En tredje ansökan om att få starta stödpedagogutbildning i 
Värnamo kommer skickas till Myndigheten för yrkeshögskola 
med förhoppning om start hösten 2018. 
 Personalförsörjningen inom personlig assistans fortsätter vara 
tuff och ytterligare dialog med bemanningsenheten behövs för att 
ta fram förslag på åtgärder.
 Nya krav ställs på administrationen för personlig assistans 
gällande redovisning av tid och räkningar till Försäkringskassan. 
Planering pågår kring införandet av nytt IT-system som möjliggör 
elektronisk tidredovisning och digital signering. Idag används 
tillfällig extra personal för att hantera topparna vilket inte håller 
över tid.   

Sektion Äldreomsorg

Särskilt boende: Breddinförande i verksamheten med underskö-
terskor med samordnarfunktion. För kompetensförstärkning bland 
omsorgspersonalen används förvaltningens metodicum.
Förvaltningen ska arbeta för möjligheten att permanenta tjänsten 
som undersköterska med särskilt kvalitetsansvar, detta bekostas 
idag med statliga medel.
 Hemtjänst: Under hösten påbörjas en genomlysning och ett för-
bättringsarbete. Fokus på insats- och schemaplanering, tidsregist-
rering, uppföljning  och samordnarfunktionen. Med målsättning 
till en organisering och uppföljning av verksamheten som ännu 
bättre möter verksamhetens krav. Fortsatt arbete med frågor som 
rör bemötande och flexibilitet.

Sektion Vård och Rehab

Den nya lagen; in och utskrivningsklar från slutenvården, som 
träder ikraft 2018-01-01 innebär ett förändrat arbetssätt vilket 
kommer att påverka kommunal hälso- och sjukvård.
 Nationella riktlinjer för strokevård poängterar stark evidens för 
vikten av rehabilitering i hemmiljö. I dagsläget är förvaltningens 
personella resurser inte dimensionerade för detta.

Periodens utfall

Drift

Omsorgsnämndens driftbudget för 2017 är 573,7 mnkr. Av budge-
ten har 281,3 mnkr (49 %) förbrukats under första halvåret.

Investeringar

Omsorgsnämndens investeringsbudget för 2017 är 24,7 mnkr. Av 
budgeten har 3,4 mnkr (12 %) förbrukats under första halvåret. 

Redovisning per nämnd – Omsorgsnämnden

Prognos för ekonomi helår 2017
Drift

Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 6,8 mnkr. 
Omsorgsförvaltningen är indelad i en beställarorganisation och en 
utförarorganisation;

Utförarorganisationen inklusive. sektion myndighet 2,0 mnkr 
Störst avvikelse mot budget prognostiserar sektion myndighet, 
främst till följd av vakanta tjänster, med 1,2 mnkr. Område 
hemtjänst brottas med minskade beslutade biståndstimmar 
under årets första halvår samt ny ersättningsmodell som ställer 
höga krav på att snabbt kunna anpassa verksamheten vid för-
ändrade behov.

Beställarorganisation 2,0 mnkr
- Köpta platser, +2,0 mnkr.
- Korttidstillsyn, lägre kostnad på grund av tillfälligt färre antal 
barn 2017, +0,5 mnkr. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
aviserat att antalet barn kommer att öka inom en treårsperiod 
med 10 personer. 

- Hemtjänst, cirka 15 personer färre jämfört med genomsnittet 
för 2016, +3,0 mnkr

- Antalet beslutade LSS-timmar för personlig assistans (ej med 
ersättning från Försäkringskassan) har ökat med 150 h/v jäm-
fört med genomsnittet för 2016, -2,2 mnkr

- Daglig verksamhet LSS ökar med fler personer och fler timmar 
per beslut,  helårsprognos -1,5 mkr.

Övrigt 2,8 mnkr
- Lokaler; omsorgsförvaltningen är i behov av nya lokaler inom 
hemtjänst och daglig verksamhet. Utebliven helårseffekt ger 
beräknat överskott med 1,0 mnkr.

- Måltider; till följd av lägre beläggning på särskilda boenden 
SoL under första halvåret tillsammans med minskat matsvinn, 
prognostiseras överskott med 0,8 mnkr.

- Särskild avgift ej verkställda beslut; lägre beräknad kostnad 
som avser 2015, 0,5 mnkr.

- Avgifter 0,5 mnkr.

Investeringar

Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 9,1 mnkr. 
IT, larm och säkerhet; enligt reviderad investeringsplan förskjuts 
investeringarna i tid, 6,6 mnkr.
Inventarier, arbets- medicin och tekniska hjälpmedel; enligt revi-
derad investeringsplan förskjuts investeringarna i tid, 2,5 mnkr.
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Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter -102,9 -103,4 0,5 -51,8 -49,1 -103,9

Kostnader 676,6 670,3 6,3 333,1 320,6 645,7

Nettokostnad 573,7 566,9 6,8 281,3 271,5 541,8

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Omsorgsnämnd 0,9 0,9 0,0 0,6 0,6 1,1

Gem omsorgsförvalt-
ningen 15,3 11,7 3,6 7,6 8,2 14,0

SOL-verksamhet 
gemensam 13,9 12,9 1,0 5,7 7,0 14,7

SOL-verksamhet Säbo 198,8 197,5 1,3 96,5 96,9 190,9

SOL-verksamhet ord. 
boende 117,0 114,7 2,3 58,5 55,3 112,8

LSS-verksamhet 81,2 83,5 -2,3 40,4 36,5 74,9

LSS, Särskilt boende 
vuxna 78,5 77,6 0,9 38,2 35,9 70,4

HSL-verksamhet 68,1 68,1 0,0 33,8 31,1 62,9

Övrig verksamhet 
omsorgsförv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Nettokostnad 573,7 566,9 6,8 281,3 271,5 541,8

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 24,7 15,6 9,1 3,1 2,2 6,6

Nettoinvesteringar 24,7 15,6 9,1 3,1 2,2 6,6

Största investeringar
Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

IT 5,6 5,6 0,0 0,6 0,1 0,6

Larm och säkerhet 11,5 4,9 6,6 1,3 0,3 1,5

Inventarier sektion 
äldreomsorg 2,0 2,0 0,0 0,6 0,2 1,2

Omsorgsförvaltningen har startat ett eget Metodikum, en plats där personalen kan 
träna vårdmoment för att känna sig tryggare i vardagen. Metodikum är också ett 
kompetenscentrum för vård, rehab och omsorg
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Mariana Petersson syr löpare med tryck på dagliga verksamheten Tryckeriet. Tarja Koppelo handleder.
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Medborgarnämnden

Redovisning per nämnd 

Mål och resultat

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

En hållbar livssituation som 
ger trygghet för dem vi är 
till för.

Målet ska säkerställa att medborg-
arna i Värnamo kommun får verktyg 
och har förutsättningar för att kunna 
leva sitt liv på egen hand.  

Förvaltningen har arbetat med att utveckla öppenvården, skapa nya 
rutiner och arbetssätt för att möta målgrupperna. För att hjälpa klienter 
till egen försörjning har VAC utvecklat nytt arbetssätt. Utvecklat samver-
kan mellan såväl  interna som  externa aktörer. 
Bedömningen är att målet kommer nås på längre sikt, dock tveksamt 
om full måluppfyllelse nås under 2017. 

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i 

kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Medborgarförvaltningen har 
medarbetare som är aktivt 
deltagande i att driva verk-
samhetsutveckling. I det är 
det viktigt för oss att ha med 
perspektiv från de vi är till för.

Det är en förutsättning för att bedriva 
en kvalitativ, god och stabil verksam-
het för dem vi är till för.
Medborgarna ska uppleva att perso-
nalen är tillgängliga och att de får ett 
gott bemötande.
Medarbetarna ska uppleva att de har 
påverkansmöjlighet och att det finns 
en tydlig struktur för det.

All personal har varit delaktig i översynen av organisationen genom 
workshops. 
Förvaltningen är med i flertalet projekt såsom FIFA- och Erkännandepro-
jektet som fokuserar på klientperspektiv i verksamhetsutveckling. 
Målet bedöms uppfyllas på sikt. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de 

medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Medborgarförvaltningen 
upplevs som en attraktiv 
arbetsgivare genom att för-
valtningen har en välmående 
personal som ges möjlighet 
att utvecklas och växa inom 
sitt område.

Medborgarförvaltningen ska uppfat-
tas som en attraktiv arbetsplats så att 
förvaltningen får en kompetent och 
stabil personalgrupp.   

För att skapa en ledningsgrupp som är stabil  och har en samsyn kommer 
den att genomgå ledningsgruppsutveckling.
För att säkerställa fokus på arbetsmiljö så är arbetsmiljögruppen nu 
bestående.
Arbetet med att skapa god arbetsmiljö har skett, bland annat genom att 
korrigera öppettider.
Framtagande av  kompetenstrappa säkerställer medarbetarnas utveckling. 
Målet bedöms uppfyllas på längre sikt, dock tveksamt om full måluppfyl-
lelse nås under 2017.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Att Medborgarförvaltningen 
alltid har en medvetenhet om 
miljön, så att klimatsmarta 
och hållbara val underlättas.

Medborgarförvaltningen ska bidra till 
Värnamo kommuns hållbarhet.

Arbete med att tillvarata hela kommunens befintliga resurser.
Att alltid välja de mest miljövänliga tjänstebilarna. 
Att arbetsplatserna är utrustade med sopsortering.
Planering för klimatsmarta val inom nämndadministrationen.
Inköp av resekort ger förutsättningar för ökad kollektivtrafikanvändning.

  Målet uppfylls   Målet uppfylls inte
  Målet uppfylls delvis

Detta gör Medborgarförvaltningen 

Medborgarförvaltningen arbetar med frågor som hör till medbor-
garnämnden inom verksamhetsområdena individ- och familjeom-
sorg, integration- och fritidsverksamhet samt arbetsmarknads-
åtgärder.

Analys av måluppfyllelse

Förvaltningen har under de senaste åren genomgått stora föränd-
ringar i lednings- och medarbetarleden. Med bakgrund till detta 

är bedömningen att förvaltningen överlag har god måluppfyl-
lelse men med förbättringspotential. Många nya processer och 
arbetssätt håller på att implementeras dock tar det tid för att få full 
effekt av förändringarna. 

Jämförelse – Nämndens mål för delaktighet

Förvaltningens mätindikatorer baseras ofta på helårs mätningar el-
ler på mätningar som görs vartannat år vilket gör det svårt att vid 
delårsbokslutet se effekterna av genomförda förbättringsarbeten.
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Detta har hänt under 2017

Medborgarförvaltningen gemensamt

Under första halvåret har mycket tid lagts på att se över organi-
sationen av medborgarförvaltningen, detta för att säkerställa att 
förvaltningen är rätt organiserad för att möta utmaningar och för-
väntningar från omvärlden. Helt enkelt säkerställa att förvaltning-
en har ”Framtidens organisation”. All personal på förvaltningen 
har varit delaktiga i översynen genom att delta i olika workshops. 
Arbetet med ”Framtidens organisation” är en del av förbättrings-
arbetet för att bli en mer attraktiv arbetsgivare samt att öka delak-
tigheten. Även andra förändringar har gjorts för att skapa större 
attraktivitet exempelvis så som att ändra öppettiderna, för att det 
ska vara möjligt att avsluta arbetet inom arbetstiden.
 Socialjouren har under första halvåret fortsatt arbetet med att 
ta fram rutiner och arbetssätt. I februari 2017 utökade Social-
jouren GGVV sitt område, till att innefatta sex nya kommuner i 
Kronobergs län samt bytte även namn till Sydvästra Smålands 
socialjour. Socialjouren servar nu sammanlagt 10 kommuner med 
ett invånarantal på cirka 190 000 personer totalt. Kommunerna 
som innefattas i socialjouren är Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, 
Ljungby, Lessebo, Markaryd, Älmhult, Uppvidinge, Tingsryd, 
med Värnamo som värdkommun. 
 Verksamhetens bemanning utökades med en tjänst, så att 
dubbelbemanning finns på samtliga arbetspass för att klara den 
ökade arbetsbelastningen. Trots ökad bemanning har utökningen 
inneburit en besparing för Värnamo kommun.

Arbete och välfärd 

Ekonomienheten: Antal hushåll med försörjningsstöd har stadigt 
minskat. En jämförelse mellan juni 2017 och juni 2016 visar en 
minskning med 59 hushåll. De som söker försörjningsstöd i 
åldern 18-24 har minskat med drygt 8 procent under första
halvåret 2017 jämfört med första halvåret 2016.
 Ärenden kopplade till våld i nära relationer fortsätter att öka, 
vilket innebär högre placeringskostnader och kräver mer 
 personalresurser. 
 Erkännandeprojektet, som är ett kompetensutvecklingsprojekt, 
har kommit igång under våren. Syftet är att genom kompetensut-
veckling i erkännande ge medarbetare på förvaltningen verktyg att 
stärka människors inneboende resurser. Projektet kommer att pågå 
under två år och innehålla olika typer av utbildning, erfarenhets-
utbyte och handledning i erkännande. Projektet innefattar medar-
betare från ekonomienheten samt Värnamo arbetsmarknadscenter. 
För att förbättra samverkan har handläggare från ekonomienheten 
suttit på arbetsmarknadsenheten två timmar per vecka.
 Värnamo arbetsmarknadscenter (VAC): På VAC har nya 
processer arbetats fram så att det finns en tydlighet i flödet för 
deltagarna, från anvisning till avslut. 13 personer har, via VAC, 
fått ett arbete/extratjänst. Av dessa är det tre som tidigare hade en 

anställning på VAC och som nu har fått arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. Arbetet med extratjänster i välfärden har kom-
mit igång under våren. Omsorgsförvaltningen var först ut med att 
ta emot deltagare i denna anställningsform. I juni avslutade VAC 
sitt samarbete med Bufab. Berörda deltagare har erbjudits annan 
sysselsättning.
 Jobbcenter Unga (JCU): JCU har under 2017 utvecklat arbetet 
och strukturen gällande det kommunala aktivitetsansvaret. 
Samverkan har även fördjupats med gymnasieskolan kring dessa 
ungdomar. JCU har blivit mer återhållsamma med att anställa 
ungdomar i verksamheten. Anställningar är ett viktigt ”verktyg i 
JCU:s verktygslåda” men för att undvika passivitet och onödigt 
långa ledtider så försöker JCU i större utsträckning hitta andra 
lösningar.

Barn och ungdomssektionen

Barn- och ungdomssektionen arbetar på olika sätt för att vidareut-
veckla kompetens inom barn- och ungdomsvården. Förvaltningen 
deltar bland annat i olika projekt så som FIFA-projektet som 
handlar om att möta upp barn och ungdomar som lever i 
 familjer med missbruk. Detta arbete görs tillsammans med 
vuxensektionens handläggare vilket innebär att arbetet sker mer 
effektivt och sammanhållet, men medför också en ökad förståelse 
för varandras arbetssätt.
 Genomlysning av familjehemsvården har gjorts med olika för-
slag på förändringar. Familjehemsgruppen har förstärkts i form av 
att en medarbetare gått in som gruppledare, detta i syfte att hitta 
en bättre struktur och mer stöd i arbetet.
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla öppenvården. 
En anledning till detta är att kunna erbjuda stöd till fler barn och 
ungdomar samt deras familjer på hemmaplan. Det är vedertaget 
att det är mer framgångsrikt med hemmaplanslösningar utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv.
 Under perioden januari till juni 2017 har antalet konsulter på 
ungdomssidan minskat.
 Fortsatta arbetstyngdsmätningar genomförs för att komma 
tillrätta med socialsekreterarnas arbetssituation. Det som kan 
konstateras är att situationen inte är alarmerande men ansträngd.
Regelbunden avstämning sker med de olika grupperna som även 
har tillgång till extern handledning.
 Strukturen för arbetsplatsträffarna (APT) har setts över och nu 
skapat möjlighet för respektive chef att möta sina medarbetare i 
ett tidigt skede.  

Integration och fritid

För boendena för ensamkommande flyktingbarn har första halv-
året 2017 inneburit fokus på förändringsarbetet för att anpassa 
verksamheten till de olika beslut som fattades under 2016 på 

Redovisning per nämnd – Medborgarnämnden
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regeringsnivå. På grund av de sänkta ersättningarna från Migra-
tionsverket har  personalstyrkan anpassats till den nya budgeten 
men samtidigt behållit god kvalité i arbetet. 
 En tydligare boendekedja infördes under våren där Bryggan/
Bron numera är det enda HVB-hemmet, och steg ett i boendeked-
jan. Östboskolan flyttades till de nybyggda paviljonger och blev 
stödboende och steg två i boendekedjan, med namnet Kajen.
 Under första halvåret 2017 har integrationsenheten fortsatt att 
utveckla rutinerna och utforma nya strukturer. Talet för anvis-
ningar hamnade på 120, varav 67 av dem hittills har mottagits, av 
dessa var 10 kvotflyktingar, resterande kommer från anläggnings-
boenden. Den största delen av de som mottagits är idag bosatta 
hos privata hyresvärdar, med ett förstahandskontrakt. Bostadsko-
ordinatorn som anställdes via projektmedel har systematiskt kun-
nat arbeta för att få fram ett samarbete med privata hyresvärdar i 
kommunen.
 Tolkförmedlingen har fortsatt haft många uppdrag. En stor 
förändring som infördes första halvåret 2017 är att tolkarna åter-
rapporterar sina uppdrag på webben vilket sparar mycket tid.
 Fritidsgårdsverksamheten har varit fortsatt välbesökt, fredag 
och lördagskvällar har det kommit 80-100 ungdomar och sport-
lovsveckan 1 704 ungdomar. Även alla 15 LSS-platser har varit 
tillsatta. Fokus i verksamheten har varit utvecklingsfrågor, en pro-
jektledare har varit drivande i detta tillsammans med personalen.

Vuxensektionen

Arbetet inom vuxensektionen har under första halvåret präglats av 
att söka ändamålsenliga lokaler till Råd- och behandlingsenheten. 
För att ännu bättre kunna möta upp behoven på hemmaplan 
har två personer med 12-stegkompetens anställts till Råd- och 
behandlingsenheten. På myndighetssidan har en ny gruppledare 
tillträtt. Vuxensektionen har första halvåret sett en ökning av 
externa placeringar, vilket till största delen beror på ökat antal 
tvångsplaceringar.

Framtida utveckling

Medborgarförvaltningen gemensamt

Organisationsöversynen för ”Framtidens organisation” kommer 
fortsätta och studiebesök kommer att göras i andra kommuner. 
Målet är att översynen ska vara färdig vid årsskiftet 2017/2018. 
Det finns stor utvecklingspotential för socialjouren. 
 Främst behöver en tydlig målformulering för verksamheten 
göras, där mätbara nyckeltal arbetas fram som kan ligga till grund 
för framtida utvecklingsområden. Rutiner och verksamhetsbe-
skrivningar behöver utvecklas och i visa fall utarbetas. 

Arbete och välfärd 

Ekonomienheten: Under hösten kommer ordinarie enhetschef 
tillbaka från föräldraledighet vilket möjliggör en stabilare ledning 
tillsammans med gruppledare. Fortsatt arbete med rutiner och nya 
arbetssätt kommer vara prioriterat tillsammans med att utveckla 
arbetet kring våld i nära relationer. Handläggarna för våld i nära 
relationer kommer genomgå fortsatt fortbildning inom området.
 Värnamo arbetsmarknadscenter (VAC):
VAC kommer inom ramen för Delegationen för unga och nyan-
lända till arbetet (DuA) -överenskommelsen arbeta för att hitta 
vägar för en snabbare etablering av nyanlända. Verksamheten 
kommer arbeta med att utveckla möjligheten för språksvaga att 
få rätt stöd. Vidare kommer arbetet med personer som har nedsatt 
arbetsförmåga fortsätta att utvecklas, för att säkerställa att de får 
rätt försörjning.
 Jobbcenter Unga (JCU): Efter skolinspektionens besök i 
Värnamo kommun blev det tydligt att samverkan mellan JCU och 
gymnasieskolan fortsatt behöver utvecklas. JCU och gymnasiet 
kommer arbeta med att skapa rutiner för de ungdomar som sam-
verkan sker kring. JCU kommer i augusti månad följa upp de som 
lämnat JCU efter sex månader för att få input till ny verksamhets-
utveckling.

Gällaryds skola vann tävlingen om att minska matsvinnet under våren. Kampanjen heter Lagom mycket mat.
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Barn och ungdomssektionen

Arbetssätt med att utveckla hemmaplanslösningar kommer att 
fortgå. En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att stödja 
och skydda barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. 
Därför är det angeläget att det finns tillförlitliga system för att 
följa upp och utvärdera den sociala barn- och ungdomsvården. En 
fullt bemannad arbetsgrupp bestående av fast personal är i sig en 
framgångsfaktor och en bidragande faktor till att kunna uppnå de 
mål som nämnden satt. Sektionen är på god väg att kunna uppnå 
detta, trots den höga konkurrensen om socionomer. Det finns 
mycket som talar för att sektionen under hösten kommer kunna 
avveckla inköpta konsulter.

Integration och fritid

I boendeverksamheten för ensamkommande barn kommer jobbet 
med att ta fram tydligare underlag och redskap, som underlättar 
arbetsprocessen vid ungdomarnas flytt mellan stegen i boende-
kedjan, att fortgå. Vidare kommer verksamheten arbeta med att 
implementera ”Strömsundsmodellen”, som syftar till att på ett 
bra och genomtänkt sätt förbereda ungdomarna för ett eventuellt 
avslagsbesked och flytt från Sverige.
 Samverkan med andra aktörer, såväl internt som externt, är ett 
utvecklingsområde när det gäller integrationsfrågor. Tillsammans 
med bland andra projektledaren för DuA och Arbetsförmedlingen 
kommer arbetet med att utforma tydligare samverkansformer 
fortsätta. 
 Tolkenheten kommer fortsätta arbeta aktivt med att anlita fler 
tolkar i olika språk.
 Fritidsgårdarna prioriterar verksamhetsutveckling och att 
implementera de förändringar vårens arbete utmynnat i. 

Vuxensektionen

Vuxensektionens målarbete kommer att slutföras under sensom-
maren/tidig höst. Arbetet med att hitta ändamålsenliga lokaler 
till Råd- och behandlingsenheten kommer att ha hög prioritet, 
då det är en förutsättning om de externa placeringarna ska kunna 
minskas.
 Fokus kommer även att vara att öka samverkan mellan barn- 
och ungas öppenvård och Råd- och behandlingsenheten. Dialog 
med VAC kommer att fortsätta utifrån att eventuellt skapa en 
lågtröskelsysselsättning. Enkla uppföljningsverktyg behöver tas 
fram för att utvärdera insatserna.

Periodens utfall

Drift

Medborgarnämndens driftbudget för 2017 är 132,2 mnkr. Av 
budgeten har 58,3 mnkr (44 %) förbrukats under första halvåret. 

Investeringar

Medborgarnämndens investeringsbudget för 2017 är 1,4 mnkr. Av 
budgeten har 0,5 mnkr (36 %) förbrukats under första halvåret.

Prognos för ekonomi helår 2017
Dri t

Prognosen för helåret 2017 visar ett överskott på 5,5 mnkr. 
Medborgarförvaltningen ska redovisa budget i balans såtillvida att 
Individ och familjesektionerna väntas gå med underskott för året 
medan integration- och fritidssektionen väntas gå bättre än budget 
vilket gör medborgarnämndens totala överskott enligt ovan. 
 Barn- och ungdomssektionens väntade underskott på 10,1 mnkr 
beror på ökade kostnader för tillfälligt inhyrd personal till verk-
samhetens arbete med 4,4 mnkr. Dessutom kommer kostnaderna 
för externt placerade barn och unga överstiga budgeten med 5,7 
mnkr enligt prognos.
 För vuxensektionen kommer också placeringskostnader att 
överstiga budget då flera placeringar tillkommit under våren med 
0,3 mnkr samt något ökade personalkostnader, 0,3 mnkr. Ekono-
misektionen har 3,1 mnkr i ökade kostnader för externt inhyrd 
personal eftersom förvaltningen har fortsatta svårigheter med 
rekryteringen till ordinarie tjänster. 
 När det gäller integration- och fritidssektionen så väntas ett 
överskott med 19,2 mnkr. Detta beror dels på att medborgarför-
valtningen har ett effektivt integrationsarbete med flyktingmottag-
ningen samt statens justerade ersättningsnivåer.

Investeringar

Prognosen för helåret 2017 visar på 1,4 mnkr. Medborgarnämn-
dens prognos är i enlighet med investeringsbudgeten 2017. 
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Redovisning per nämnd – Medborgarnämnden

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter -98,8 -118,2 19,4 -67,8 -70,1 -137,9

Kostnader 231,0 244,9 -13,9 126,1 133,5 267,0

Nettokostnad 132,2 126,7 5,5 58,3 63,4 129,1

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Medborganämnd/
-förvaltning 20,4 20,4 0 9,6 11,7 21,7

Fritidsverksamhet 6,5 6,5 0 2,5 6,3 16,2

Föreningar 0 0 0 0 1,3 2,7

Vuxen, missbruk 11,9 12,5 0,6 6,4 5,9 11,8

Barn, familj och  
ungdomsverksamhet 44,9 55,0 -10,1 29,5 29,4 59,3

Försörjningsstöd 29,3 32,4 -3,1 18,4 15,6 31,0

Integration- och 
fritidsektion 0,6 -18,6 19,2 -17,7 -17,4 -32,7

Sysselsättning 18,5 18,5 0 9,6 10,6 19,1

Nettokostnad 132,2 126,7 5,5 58,3 63,4 129,1

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Inkomster 0 0 0 0 0 0

Utgifter 1,4 1,4 0 0,5 0,9 1,2

Nettoinvesteringar 1,4 1,4 0 0,5 0,9 1,2

Största investeringar
Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Medborgarförvalt-
ningen, inventarier 0,5 0,5 0 0,1 0,6 0,8

Medborgarförvalt-
ningen, IT 0,9 0,9 0 0,4 0,3 0,5
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Redovisning per nämnd

Överförmyndaren

Utövar tillsyn och granskar gode mäns/förvaltares och förmynda-
res verksamhet. Överförmyndaren i Värnamo ingår i organisatio-
nen ”Överförmyndare i samverkan GGVV”. I denna organisation 
ingår, förutom Värnamo, överförmyndarna i Gnosjö, Vaggeryd 
samt överförmyndarnämnden i Gislaved.

 
Analys av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen grundar sig helt på subjektiva bedömningar.

 
Jämförelse - mål för delaktighet

Överförmyndarkansliet är förhållandevis ett litet kansli. Anställd 
personal får tillfälle att yttra sig över verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan. 

Detta har hänt under 2017

Gemensamt överförmyndaren

Överförmyndare och personal har deltagit vid två dagskonferen-
ser, samt inför verksamhetsperioden genomfört en planeringskon-
ferens. Överförmyndarrådet har haft fyra sammanträden under 
våren. Vid några tillfällen har överförmyndaren varit ute och gett 
allmän information om verksamheten, t.ex. vid Seniormässan, 
samt föreläst för länets revisionspresidier.

Ensamkommande barn (EKB)

Antalet ensamkommande barn fortsätter att minska om än från en 
hög nivå. Åldersuppskrivning har skett i några fall. Flera har fått 
asyl, men i de fall det blivit avslag på uppehållstillstånd har det 
inneburit stora påfrestningar för barnet, men också för god man 
och handläggare.

Detta gör Överförmyndaren

Mål och resultat

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Huvudman får stöd att stärka sin självständig-
het och ges goda förutsättningar till en hög 
livskvalitet utifrån sina
ekonomiska villkor.

En god man eller förvaltare ska arbeta för 
att göra sig umbärlig! Detta oavsett om det 
är realistiskt eller inte. Det är ett sådant 
förhållningssätt vi strävar efter gentemot våra 
huvudmän.

Målet bedöms delvis uppfyllt.

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Handläggarna är insatta i målen för sin arbets-
plats och Värnamo kommuns målstyrning.
Handläggarna är delaktiga i arbetet.
Överförmyndarens externa och interna kon-
takter präglas av gott bemötande, tillgänglig-
het, tydlighet och delaktighet.

I samband med arbetsplatsmöten ges infor-
mation till samtliga handläggare i syfte att de 
ska vara delaktiga.   

Målet bedöms nås.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Överförmyndarverksamheten skapar goda för-
utsättningar att rekrytera, kompetensutveckla 
och behålla personal och ställföreträdare.

Vi försöker regelbundet se till att våra medar-
betare får kompetensutveckling såväl personal 
som våra ställföreträdare. 

Målet bedöms nås delvis.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Överförmyndaren minskar sin klimatpåverkan 
inom områden resande och pappersförbruk-
ning. 

Resor till kurser sker alltid gemensamt, för att 
minska klimatpåverkan. Vi använder oss av di-
gitala utskick så långt det går. Däremot bygger 
våra akter helt på dokument i papper

Målet bedöms nås delvis.

  Målet uppfylls   Målet uppfylls inte 
  Målet uppfylls delvis
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Redovisning per nämnd 

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter -4,0 -4,0 0 -1,9 -1,9 -4,3

Kostnader 5,9 5,9 0 3,0 2,8 6,1

Nettokostnad 1,9 1,9 0 1,1 0,9 1,8

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Överförmyndar-
verksamhet 1,9 1,9 0 1,1 0,9 1,8

Nettokostnad 1,9 1 ,9 0 1,1 0,9 1,8

Kansliet

Komplexiteten i våra ärenden fortsätter att öka. Antalet ärenden 
där överförmyndaren kallats till muntliga förhandlingar i tingsrät-
ten har också ökat.

Gode män och förvaltare

Under våren har ingen kurs för ställföreträdare genomförts. Dä-
remot hade vi ”Drop in” i februari i anslutning till att årsredovis-
ningarna skulle lämnas.  Överförmyndaren, verksamhetschef och 
handläggare fanns på plats med råd och anvisningar.

Framtida utveckling

Gemensamt överförmyndaren

Med halvårsskiftet har en ny lagstiftning trätt i kraft, som innebär 
en möjlighet att skriva framtidsfullmakt och likaså att en nära 
anhörig kan vid en anhörigs sjukdom företräda i normala ekono-
miska förehavanden. Vilka konsekvenser den nya lagstiftningen 
får för överförmyndaren är ännu för tidigt att säga. 

Ensamkommande barn (EKB)

Kostnadsersättningen för EKB som mottages efter 1 juli 2017 
kommer inte att täcka kostnaden för god man. Schablonbeloppet 
ska delas mellan Överförmyndaren och Medborgarförvaltningen. 
För EKB mottagna före den 1 juli kan kommunen inte räkna med 
ersättning i dagsläget längre än till den 31 december 2017.

Kansliet

Vi fortsätter med digitalisering. Våra handläggare utvecklar sina 
särskilda specialområden för att möta morgondagens behov.

Gode män och förvaltare

Att hitta frivilliga gode män och förvaltare blir allt svårare. Allt 
färre unga vill engagera sig inte minst av det skälet att de anser 
ersättningsnivån är på en allt för låg nivå. Det ideella uppdraget 
kontra professionalism är något som måste diskuteras mer.

Periodens utfall

Drift

Överförmyndarens driftbudget för 2017 är 1,9 mnkr. Av budgeten 
har 1,1 mnkr (56,8 %) förbrukats under första halvåret. 

Prognos för ekonomi helår 2017

Drift

Prognosen för helåret 2017 är att verksamheten torde hålla sig 
inom tilldelad budget på 1,9 mnkr. Dock finns en osäkerhet, då vi 
ser att kostnaderna har ökat något i förhållande till 2016. Hur det 
slår på helår är i dagsläget svårt att säga.   
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Kommunens revisorer

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader 1,5 1,5 0,0 0,6 0,8 1,5

Nettokostnad 1,5 1,5 0,0 0,6 0,8 1,5

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Revision 1,5 1,5 0,0 0,6 0,8 1,5

Nettokostnad 1,5 1,5 0,0 0,6 0,8 1,5

Redovisning per nämnd 

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. 
Revisorerna arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kom-
munen. Kommunrevisionen granskar samtliga nämnder och 
förvaltningar, och samordnar lekmannarevisionen av kommunens 
bolag och stiftelser. Kommunfullmäktige väljer revisorer som 
ska granska att kommunens verksamhet drivs enligt fullmäktiges 
beslut och på ett bra sätt. Revisionen är demokratins sätt att kont-
rollera och främja kommunens verksamhet.

 
Detta har hänt under 2017

Revisorerna har under året granskat ledningsfunktionen inom 
grundskolan samt kommunens vattenförsörjning. I planerna 
för året ingår också att granska skalskydd och besökssäkerhet 
inom skolan samt servicenämndens arbete med bemanning 
och vikarieanskaffning. Under hösten kommer revisorerna 
också genomföra grundläggande granskning av alla nämnder 
och styrelsen.
 Under 2017 har revisorerna påbörjat en upphandling av  
revisionstjänster.

 
Framtida utveckling

Arbetsformer och arbetssätt när det gäller den grundläggande 
granskningen förändras under 2017 och utvärderas för kommande 
års granskning.

Detta gör kommunens revisorer Periodens utfall

Drift

Kommunens revisorers driftbudget för 2017 är 1,5 mnkr. 
Av budgeten har 0,6 mnkr (41 %) förbrukats under första halvåret.

 
Prognos för ekonomi helår 2017
Drift

Prognosen för helåret 2017 visar ett 0-resultat.

Värnamo kommun deltog i Jobb GPS, den stora jobbmässan i Gummifabriken i mars.
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Redovisning per nämnd

Finansiering och övrig verksamhet

Pensioner (-11 mnkr)

Under första halvåret har pensionskostnaderna varit 8 mnkr högre 
än budgeterat. Prognosen till årets slut pekar mot en kostnad som 
är hela 11 mnkr högre än budget på sammanlagt 32 mnkr. Även 
2016 var kostnaderna avsevärt högre än budgeterat. 
 Orsaken till den stora avvikelsen 2017 är att en ny beräkning av 
vissa grupper/personer har skett samt att framtida nivåer på de an-
ställdas tjänstepension efter uppräkning med bedömd avkastning 
nu görs redan vid intjänandet istället för som tidigare när den an-
ställde börjar ta ut pensionen (-3,9 mnkr). Detta ökar kostnaderna 
nu men minskar framtida kostnader.
 Det uttag i personalomkostnadspålägget (po-pålägg) som nu 
sker räcker inte för att täcka kostnaderna helt. Underskottet i 
denna del uppgår till drygt 2 mnkr. 
 Pensionskostnadsberäkningarna görs av en anlitad adminis-
tratör. Det är anmärkningsvärt att skillnaden blir så stor för ett 
enskilt år och det är oerhört svårt att prognostisera detta.
 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 2017 utöver den inlösen 
som skett med 3,3 mnkr till följd av överskott i förvaltningen av 
tidigare gjord inlösen. 
 Av den totala pensionsförpliktelsen intjänad före 1998 har kom-
munen hittills löst in 156 mnkr. Återstår gör i nuläget 617 mnkr 
(inklusive särskild löneskatt) som till största delen kommer att 
utbetalas under de närmaste 30–40 åren.

Personalomkostnader (+/-0 mnkr)

Det interna personalomkostnadspålägget uppgår till 38,6% av 
bokförd lönekostnad, vilket förvaltningarna betalar internt till 
finansieringen. Totalt innebär detta över 340 mnkr 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 an-
ställda. Detta medför att kommunens kostnader minskar med över 
4 mnkr per år, hänsyn till detta har tagits redan vid upprättandet 
av budget.
 AFA Försäkring har under vissa år gjort återbetalning av pre-
mier som betalats tidigare år. Så skedde senaste under 2015 
(14,4 mnkr). Under detta år kommer någon sådan återbetalning 
inte att ske och det är ytterst osannolikt att några fler återbetal-
ningar kommer att ske senare heller eftersom spårbarheten vem 
och till vilka belopp som inbetalningen skett är mycket svår

Kapitaltjänstintäkter (+/-0 mnkr)

Förvaltningarna betalar en ersättning till finansieringen för 
avskrivningar och ränta på det kapital som finns bundet i olika in-
vesteringar. I budget är denna ersättning beräknad till 143,5 mnkr. 
Prognosen pekar mot att detta kommer att stämma vid årets slut.

Avskrivningar (-2,8 mnkr)

Kommunen har en hög nivå på investeringarna varför också de 
årliga avskrivningarna ökar. I årets budget finns 94 mnkr avsatta 
för avskrivningar. 
 En övergång till komponentavskrivningar har skett under 2015, 
vilket medfört det svårare att under en övergångsperiod beräkna 
nivån på de framtida avskrivningarna. Genom de omfattande 
investeringarna som skett under 2016 och fortfarande pågår be-
räknas årets avskrivningar överstiga budget med cirka 2,8 mnkr.

Allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och 

fastighetsavgift (+6,7 mnkr)

Årets intäkter för allmän kommunalskatt och kommunalekono-
misk utjämning (inklusive fastighetsavgift) har budgeterats till 
1 859,1 mnkr. En skatteunderlagsprognos har upprättats av SKL 
i augusti och är för år 2017 1,5 mnkr sämre än som presenterades 
i april månad. Orsaken är en minskad tillväxt av skatteunderla-
get genom att den totala lönesumman i samhället blivit lägre än 
tidigare prognostiserats. Prognosen för 2016 (hela taxeringen är 
inte riktigt klar ännu) är dock oförändrad (-2,8 mnkr). Även om 
en viss minskning gjorts i prognosen från SKL är det fortfarande 
mycket hög tillväxttakt i skatteunderlaget. Osäkerheten i progno-
ser är ganska hög varför ytterligare justeringar kan komma att ske 
under resterande del av året.
 Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften visar på ett 
utfall som är 2,3 mnkr högre än budget. Värnamo kommuns bud-
get följer prognos från SKL som upprättats tidigare.
I förhållande till kommunens budget innebär ovanstående att skat-
teintäkter och utjämning blir cirka 6,7 mnkr högre än budgeterat.
Kommunens budget följer prognoserna från SKL i oktober månad 
året före budgetåret.
 Avgörande för kommunens ekonomi kommande år är befolk-
ningsutvecklingen i kommunen. Vid halvårsskiftet var antalet 
invånare i Värnamo kommun 33 995, vilket innebär en nettoök-
ning sedan årsskiftet med 89 personer. Vid förra halvårsskiftet 
(2016-06-30) uppgick invånarantalet till 33 751 (+278); alltså 
avsevärt högre ökning än detta året. Budget 2017 är beräknad på 
33 805 invånare per 2016-11-01. Varje invånare innebär cirka 
48 tkr i förändring av skatteintäkterna och kommunalekonomisk 
utjämning för kommunen.
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Redovisning per nämnd – Finansiering och övrig verksamhet

Finansiella kostnader och intäkter (+2,2 mnkr)

Vid årets ingång hade kommunen 250 mnkr i upptagna lån. Under 
första halvåret har några nya lån inte upptagits. Beslut finns om 
att uppta ytterligare 159 mnkr under året. Upplåningen har sena-
relagts eftersom investeringarna 2017 inte sker i den omfattning 
som budgeterats. Det ekonomiska resultatet under 2016 har med-
fört tillskott i likvida medel och därmed också minskat behovet av 
upplåning hittills under året. Därmed blir räntekostnaderna lägre 
än budgeterats (+1,9 mnkr). Viss grundlikviditet 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 4,8 mnkr i intäkter. 
Detta överstiger budget med 0,3 mnkr. Sammantaget beräknas de 
finansiella kostnaderna och intäkterna innebära ett budgetmässigt 
överskott på cirka 2,2 mnkr vid årets slut.

Övrig verksamhet (+1,5 mnkr)

I budget 2017 finns ett anslag på 1,5 mnkr till kommunstyrelsens 
förfogande för oförutsedda behov. I nuläget görs bedömningen att 
hela detta anslag kommer att användas till årets slut. Vid halvårs-
skiftet återstår 0,3 mnkr.
 Av de 4 mnkr som fanns i budget för satsningar för att uppnå de 
övergripande målen återstår 1,0 mnkr vid halvårsskiftet. I nuläget 
görs bedömningen att halva anslaget (0,5 mnkr) kommer att 
användas under resterande del av året.

 I årets budget finns en särskild satsning på kompetensutveck-
ling av personalen som ska leda till verksamhetsutveckling. 
Anslaget är på 10 mnkr och av detta beräknas i nuläget 9 mnkr 
användas till årets slut. Årets lönerörelse är avslutad och utfallet 
blev nära den budget som avsattes för ändamålet. 
 I budget finns 2 mnkr avsatt för ökade hyror i Gummifabri-
ken. I nuläget görs bedömningen att detta motsvarar behovet. I 
skrivande stund råder dock viss osäkerhet när Kulturförvaltningen 
kan flytta in och när livesal och auditorium kan tas i bruk.

Reavinster vid försäljningar (+7,4 mnkr)

Hittills under år 2017 uppgår realisationsvinsterna vid fastighets- 
och inventarieförsäljningar till 7,4 mnkr. Av dessa ska 6,9 mnkr 
inte inräknas när en avstämning görs vid årets slut mot det så 
kallade balanskravet i Kommunallagen. 

Resultat och balansavstämning

Finansiering och övrig verksamhet beräknas till årets slut innebä-
ra ett budgetmässigt överskott på sammanlagt 4 mnkr. 
 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 mnkr
Budget
 2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Intäkter -2 448,3 -2 472,6 24,3 -1 235,9 -1 192,0 -2 385,0

Kostnader 574,9 595,2 -20,3 295,4 273,1 548,1

Nettokostnad -1 873,4 -1 877,4 4,0 -940,5 -918,9 -1 836,9

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

KF/KS för oförutsedda behov (reste-
rande del av anslag för fördelning) 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Särskilda satsningar för kvalitetsut-
veckling (resterande del av anslag för 
fördelning) 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

Särskilda satsningar för kompetens-
utveckling som ska leda till verksam-
hetsutveckling 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Övriga mindre verksamheter 1,9 1,9 0,0 2,6 4,2 -0,6

Reavinster vid fastighets- och inven-
tarieförsäljningar 0,0 -6,9 6,9 -6,9 -10,6 -18,6

Reaförluster vid fastighets- och 
inventarieförsäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reavinster vid försäljningar av 
exploateringsområden 0,0 -0,5 0,5 -0,5 -6,6 -2,7

Pensioner, netto 32,1 43,1 -11,0 26,4 24,2 44,3

Återbetalning av premie AFA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Personalomkostnader, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 -2,3

Kapitaltjänstintäkter från förvalt-
ningarna -143,5 -143,5 0,0 -71,8 -72,3 -143,7

Avskrivningar/nedskrivningar 94,1 96,9 -2,8 47,3 43,4 88,9

Allmän kommunalskatt, utjämning 
och fastighetsavgift -1 859,1 -1 865,8 6,7 -935,0 -897,0 -1 797,6

Finansiella intäkter -6,6 -6,9 0,3 -4,2 -4,3 -7,1

Finansiella kostnader 5,4 3,5 1,9 1,6 1,3 2,5

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettokostnad -1 873,4 -1 877,4 4,0 -940,5 -918,9 -1 836,9

Investeringar

Belopp i mnkr
Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 118,9 4,6 114,3 0,0 4,2 0,0

Nettoinvesteringar 118,9 4,6 114,3 0,0 4,2 0,0

Största investeringar
Budget 
2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Investeringar som kräver särskilt 
beslut av Kommunfullmäktige 111,7 3,6 108,1 0,0 0,0 0,0

Investeringar som kräver särskilt 
besluta av Kommunstyrelsen 7,2 1,0 6,2 0,0 0,0 0,0

Not.     
Tekniska förvaltningen bedömer att 58 mnkr av ovanstående budget kommer att lyftas efter beslut 
av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under resterande del av året. Av dessa beräknas 
4,6 mnkr användas under 2017.
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Förvaltningsberättelse

Översikt

En stor del av den kommunala verksamheten bedrivs i aktiebolag 
eller annan företagsform. För Värnamo kommun utgör detta 20 % 
av hela ”koncernens” omsättning, som under första halvåret 2017 
uppgick till 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 Produk-
tion AB och Värnamo Elnät AB och Växjö Värnamo Biomass 
Gasification Centre AB (VVBGC). 
Finnvedsbostäder AB är ägare 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. 
 Renhållningsverksamheten kommer att från 2018-01-01 
överlämnas till ett nybildat kommunalförbund tillsammans med 
Gislaveds, Gnosjös och Vaggeryds kommuner.

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 2010 sålde Värnamo kommun Gummifabriken 
(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 Värnamo kommuns aktieinnehav i Finnvedsbostäder AB,  
Värnamo Energi AB och Värnamo Kommunala Industrifastighe-
ter AB såldes till det nybildade holdingbolaget Värnamo Stadshus 
AB. Detta bolag ägs till 100 % av Värnamo kommun och styrel-
sen utgörs av ledamöter ur kommunstyrelsen.
 Arbete pågår att genomföra en fusion mellan Finnvedsbostäder 
AB och Studentbostäder AB samt mellan Värnamo Energi AB 
och VVBGC. Fusionerna beräknas vara genomförda till årets slut.

Resultat och ekonomisk ställning

Den sammanställda redovisningen för första halvåret 2017 visar 
på en vinst på 41,9 miljoner kronor. Tillgångarna i den kommuna-
la ”koncernen” uppgår till 4,7 miljarder kronor och de långfristiga 
skulderna till 2,1 miljarder kronor. Soliditeten är vid periodens 
utgång 38,9 %.

Interna affärer 
Köp och försäljning av varor och tjänster inom hela kommun-
koncernen uppgår till 81 miljoner kronor. De koncerninterna 
kortfristiga fordringarna och skulderna, inklusive medel i ett 
gemensamt koncernkonto, uppgick vid periodens slut till 
80 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 vid delårsbokslutet utan först i 
årsredovisningen. Bolagen har i uppdrag att ta fram nya mål för 
verksamheten som kommunicerar med de övergripande målen. 
Detta arbete pågår och beräknas bli klart under hösten 2017. 

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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 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.
 Bostadsbristen är påfallande och även om det innebär att 
Finnvedsbostäder i princip har alla lägenheter uthyrda så skapar 
situationen en bostadskö. Under 2016 blev ytterst få nya lägenhe-
ter klara för inflyttning. Däremot under 2017 kommer betydligt 
fler att bli klara, exempelvis i kv Städet, Kärleken, Bautasten och 
Duvan i Värnamo.

 Värnamo Energi AB har av kommunfullmäktige fått i uppdrag 
att till år 2020 bygga ut bredband (fiber) till i princip alla hushåll 
i hela kommunen. Om det uppstår behov av nedskrivningar 
av de bokförda värdena till följd av för låg avkastning i denna 
utbyggnad kommer Värnamo Stadshus AB att lämna ägartillskott 
i motsvarande grad. 
 Ombyggnaden av etapp 2 av gummifabriken pågår. I mitten av 
2017 skulle hela byggnationen varit klar och invigning var plane-
rad till september 2017. I ett mycket sent skede har generalentre-
prenören meddelat att byggnaden inte blir klar i tid och därför har 
invigningen skjutits upp. 
 Andra väsentliga händelser i bolagen framgår av respektive 
bolags 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.

Storåns	kanotled	invigdes	i	maj	och	för	att	fira	fanns	bland	annat	drillflickorna	på	plats.
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KONCERN KOMMUN

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not
Kommun- 

koncernen 170630
Värnamo kommun 

170630

Verksamhetens intäkter A 499,3 279,3

Verksamhetens kostnader A -1 284,4 -1 151,8

Nettokostnader exkl avskrivningar -785,1 -872,5

Avskrivningar -92,5 -47,0

Verksamhetens nettokostnader -877,6 -919,5

Skatteintäkter 780,5 780,5

Generella statsbidrag och utjämning 154,5 154,5

Finansiella intäkter 1,3 4,1

Finansiella kostnader -14,5 -1,5

Resultat efter finansiella poster 44,2 18,1

Skattkostnad -2,3 0,0

Årets resultat 41,9 18,1

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen 41,9 18,1

Reducering av realisationsvinster -6,9 -6,9

Årets utvidgade balanskravsresultat 35,0 11,2

Sammanställd resultaträkning

Från invigningen av Storåns kanotled.
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Sammanställd balansräkning

KONCERN KOMMUN

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not
Kommun-

koncernen 170630
Värnamo  kommun 

170630

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 4 124,1 1 801,9

Andelar i koncernföretag 0,0 4,0

Summa anläggningstillgångar 4 124,1 1 805,9

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 11,9 11,9

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

     Övriga omsättningstillgångar A 261,4 153,6

     Kassa och bank 279,9 299,5

Summa omsättningstillgångar 541,3 453,1

SUMMA TILLGÅNGAR 4 677,3 2 270,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

Eget kapital

     Eget kapital B 1 820,1 1 433,9

     Därav årets resultat 41,9 18,1

Avsättningar

     Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 32,9 32,9

     Andra avsättningar C 210,8 109,2

Summa avsättningar 243,7 142,1

Skulder

     Långfristiga skulder D 2 110,4 302,9

     Kortfristiga skulder A, E 503,1 392,0

Summa skulder 2 613,5 694,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 677,3 2 270,9

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar 616,5 616,5

Övriga ansvarsförbindelser 2 357,2 2 410,3

Medlemskap i Kommuninvest F
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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 miljoner kronor (mnkr) 170630 160630

Intäkter 88,6 96,4

Kostnader -83,1 -93,4

Balansräkning -5,5 -3,0

Kortfristiga fordringar -79,7 -198,7

Kortfristiga skulder 79,7 198,7

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 kommuner som per 2017-06-30 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 medlemskommu-
nerna vid ett eventuellt 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 2017-06-30 uppgick 
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 368,1 mdkr och totala  
tillgångar till 370 mdkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till  
1 925 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 1 932 mnkr.   

Not B. Eget kapital
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 170630 160630

Ingående eget kapital 1775,5 1 643,6

Korrigering av eget kapital, utreds vid bokslut 0,3 1,1

Uppskrivning av värde på insatskapital hos 
Kommuninvest ekonomisk förening

2,4 2,6

Årets resultat 41,9 37,5

Utgående eget kapital 1 820,1 1 684,8

Not C. Andra avsättningar
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 170630 160630

Underhållsreserv 0 6,3

VA-investeringsfond 76,1 78,6

Övriga avsättningar 134,7 96,8

210,8 181,7

Not D. Långfristiga skulder
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 170630 160630

Långfristiga skulder Värnamo kommun 302,9 292,8

Långfristiga skulder Värnamo Kommunala Industrifastigheter 535,0 441,4

Långfristiga skulder Värnamo Energi AB (koncernen) 156,0 225,3

Långfristiga skulder Finnvedsbostäder AB 
inkl Studentbostäder

907,0 894,5

Långfristiga skulder Värnamo Stadshus AB 209,5 209,5

2 110,4 2 063,5

Nyckeltal
170630 160630

Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning

93,9% 93,8%

Eget kapital i procent av totala tillgångar (soliditet) 38,9% 37,9%

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder 
(balanslikviditeten)

1,08 1,19

Not E. Kortfristiga skulder
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 170630 160630

Kortfristiga skulder Värnamo kommun 392,0 498,3

Kortfristiga skulder Värnamo Kommunala Industrifastigheter 26,5 35,2

Kortfristiga skulder Värnamo Energi AB (koncernen) 78,4 67,5

Kortfristiga skulder Finnvedsbostäder AB 
inkl Studentbostäder

82,9 68,7

Kortfristiga skulder Värnamo Stadshus AB 3,0 7,1

Eliminering mellan bolag -79,7 -198,7

503,1 478,1
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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.
 De övergripande målen som funnits för bolagskoncernen till 
och med 2016 gäller inte längre utan numera har bolagskoncer-
nen samma övergripande mål som Värnamo kommun har för den 
verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. 
 Under 2017 tar varje bolag i koncernen fram nya mål som lig-
ger i linje med Värnamo kommuns vision och övergripande mål. 
Dessa nya bolagsmål ska vara klara under hösten 2017.

Detta har hänt under 2017

På förslag från Värnamo Stadshus AB har Värnamo kommun gett 
Värnamo Energi AB i uppdrag att fullfölja den utbyggnad av bred-
band med fiber som bolaget jobbat med under många år. Värnamo 
kommun har redan kommit långt i bredbandsutbyggnaden men 
målet är att i princip alla fastboende ska erbjudas anslutning före 
2020 års utgång. Kommunfullmäktige har beslutat att det eventuel-
la nedskrivningsbehov som uppstår vid den fortsatta utbyggnaden 
ska betalas av Värnamo Stadshus AB genom aktieägartillskott. 
Maximalt belopp är 60 miljoner kronor.
 Med anledning av att Värnamo kommun beslutat att uppdra till 
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB att på uppdrag åt 
Värnamo kommun genomföra och utveckla konceptet Gummifa-
briken har en översyn av de individuella ägardirektiven för detta 
bolag gjorts. Kommunfullmäktige antog de nya ägardirektiven 
2017-02-23, § 37.
 En utvärdering av styrelsearbetet i samtliga kommunala bolag 
har genomförts under våren. Det är fjärde gången det sker samlat 
för hela koncernen. I stort visar utvärderingarna att styrelsearbete-
na fungerar mycket väl.
 Värnamo Stadshus AB har under maj månader hållit ägarsamråd 
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 4,0 mnkr och från Finnvedsbostäder AB 
med 0,1 mnkr.
 Bolagets lån, som uppgår till 209,5 mnkr, har en relativt lång 
löptid avseende såväl kapital som ränta. 

Värnamo Stadshus AB
Prognos för helår 2017

Utdelning från bolagen blev 4,1 mnkr mot budgeterat 0,1 mnkr. 
Anledningen är lägre koncernbidrag 2016 än planerat vilket inne-
bar utrymme för högre aktieutdelning 2017 (Värnamo Energi AB).
 Omskrivning av ett lån på 49,5 mnkr till 0,74 procents ränta  
(5 år) mot budgeterat 1,5 procent ger lägre räntekostnader.
Behov av koncernbidrag 2017 beräknas bli cirka 0,8 mnkr lägre 
än budget (19 mnkr).
 Koncernbidrag från Värnamo Stadshus AB till VKIAB beräk-
nas i nuläget enligt budget för VKIAB vid beslut om etapp II 
(KF juni 2014), det vill säga -11,1 mnkr. 
 Utdelningen till Värnamo kommun beslutades av årsstämman 
till 1,5 mnkr, vilket är oförändrat i förhållande till tidigare års 
utdelning. Resultatet för Värnamo Stadshus AB 2017 beräknas bli 
+4,2 mnkr.

Framtida utveckling

Ett närmare samarbete mellan bolagen i koncernen och  
Värnamo kommun eftersträvas hela tiden. 
 Inom flera områden sker nu nära samarbete, till exempel  
kommunikatörerna, upphandlingar och revision. Under våren 
2017 har diskussion om samarbete i personalfrågor påbörjats.
 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 närva-
rande hanteras är det mest optimala. Rapporten är överlämnad 
till kommunstyrelsen. Tekniska utskottet har lämnat ett utlåtande 
under våren 2017. Arbetet fortsätter under andra halvåret 2017.
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Balansräkning
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 17-06-30 16-06-30

Anläggningstillgångar 216,0 216,0

Omsättningstillgångar 24,0 19,9

Summa tillgångar 240,0 235,9

Eget kapital 27,6 19,4

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Långfristiga skulder 209,5 209,5

Kortfristiga skulder 2,9 7,0

Summa eget kapital och skulder 240,0 235,9

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

17-06-30 16-06-30

Årets investeringar 0 0,0

Årets nettoomsättning 0 0,0

Soliditet, % 11,5% 8,2%

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget
 2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Rörelsens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelsens kostnader -0,5 -0,5 0,0 -0,2 -0,2 -0,4

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat -0,5 -0,5 0,0 -0,2 -0,2 -0,4

Finansiella intäkter 0,1 4,1 4,0 4,1 1,5 1,5

Finansiella kostnader -7,2 -6,9 0,3 -3,5 -4,4 -8,6

Resultat efter finan-
siella poster

-7,6 -3,3 4,3 0,4 -3,1 -7,5

Bokslutsdispositioner 8,1 7,6 -0,5 0,0 -4,2 9,5

Skatt på årets resultat -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1

Årets resultat 0,4 4,2 3,8 0,4 -7,3 1,9

Pressinformation i Fryele. Värnamo kommun vill bli först i landet med bredband för alla.
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Avstämning av bolagets mål

Mätning av Nöjdkundindex har genomförts under maj-juni. 
Resultatet visar på en positiv utveckling inom alla områden. 
 Medarbetarindex som mätts i maj håller en fortsatt hög nivå 
med några utvecklingsområden.
 Det ekonomiska resultatet mäts vid årsskiftet.

Detta har hänt under 2017

Under 2017 har utbyggnad av fiber till landsbygd påbörjats, 
samtidigt som investeringar på elnätet i Karlsfors/Hörle har  
avslutats. Dessutom har etablering av Närvärme i kransorter 
påbörjats.

Periodens utfall

Varmare väder samt lägre priser på elcertifikat gör att utfall kvartal 
2 är sämre än budget för elhandel och värmeverksamheten, medan 
kommunikation går bättre än budgeterat. Totalt ligger bolaget efter 
jämfört med budget vid halvårsskiftet.

Prognos för helår 2017

Prognos 2017 visar en resultatförsämring på cirka 12 mnkr jämfört 
med budget.

Framtida utveckling

I framtiden har bolaget ambition att:
• erbjuda fiber till landsbygd

• möta omställningen mot ökad förnybar elproduktion  
 och prosumenter

• energiproduktion är förnybar och effektiv

• ge mervärde och bibehållen konkurrenskraft i produkter  
 och tjänster.

Värnamo Energi AB (koncernen)

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget
 2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Rörelsens intäkter 329,0 320,0 -9,0 190,8 177,9 344,9

Rörelsens kostnader -241,4 -241,9 -0,5 -138,9 -127,7 -249,7

Avskrivningar -44,3 -47,1 -2,8 -25,9 -25,4 -51,3

Rörelseresultat 43,3 31,0 -12,3 26,0 24,8 43,9

Finansiella intäkter 1,4 1,6 0,2 1,0 0,0 1,4

Finansiella kostnader -6,0 -6,0 0,0 -1,4 -2,4 -4,7

Resultat efter
finansiella poster

38,7 26,6 -12,1 25,6 22,4 40,6

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,0

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0

Årets resultat 38,7 26,6 -12,1 25,6 22,4 17,6

Balansräkning
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 17-06-30 16-06-30

Anläggningstillgångar 525,3 555,1

Omsättningstillgångar 92,9 98,7

Summa tillgångar 618,2 653,8

Eget kapital 310,2 293,5

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 73,7 67,5

Långfristiga skulder 155,9 225,3

Kortfristiga skulder 78,4 67,5

Summa eget kapital och skulder 618,2 653,8

Ställda säkerheter 0,4 0,4

Ansvarsförbindelser 0,3 0,3

17-06-30 16-06-30

Personalkostnader (mnkr) 20,3 22,0

Tillsvidareanställda 47 45

Omräknat till heltidstjänster 45 43

Belopp i mnkr 17-06-30 16-06-30

Årets investeringar 25,0 14,4

Årets nettoomsättning 186,0 166,1

Soliditet, % 50,2% 53,0%
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Sammanställd redovisning 

Avstämning av bolagets mål

Antalet lediga lägenheter har under halvåret varit 0,8 procent eller 
18 i genomsnitt per månad. Hyrorna för 2017 höjdes med 0,62 
procent från och med 1:a januari.

Detta har hänt under 2017

Under perioden har bolaget tagit ett flertal beslut om nyproduk-
tion i hela kommunen. Extra glädjande var beslutet om att fortsät-
ta med etapp 2 på Kv. Städet, vilket medför att hela kvarteret nu 
blir färdigställt. Andra beslut som tagits är nyproduktion om 22 
studentlägenheter på Kv. Väktaren med en planerad inflyttning till 
höstterminen 2018. I samband med detta kommer även befintliga 
två hus att snyggas till för att lyfta hela området. Bolaget har även 
vunnit en marktilldelning på Kv. Draken och ämnar här uppföra 
48 lägenheter i radhusmiljö med ett tänkt färdigställande under 
2020. Ett projekt avseende nyproduktion i kransorterna har påbör-
jats med en tänkt start i Bredaryd och Bor. Planerna med att ställa 
om Norrhamra i Bor till kommunens första Trygghetsboende har 
intensifierats under perioden. Upphandling av tilltänkt entreprenör 
är genomförd samt en marknadsundersökning avseende efterfrå-
gan på Trygghetsboende är påbörjad. Beslut om genomförande 
förväntas av styrelsen under hösten.

Periodens utfall

Resultatet för första halvåret är något bättre än budgeterat. 
Trenden med ökade hyresintäkter håller i sig främst beroende på 
omförhandlade lokalkontrakt. På kostnadssidan är det framförallt 
lägre kostnader för media, mera specifikt värmekostnaderna som 
minskat, detta beroende på något varmare första halvår än normalt 
samt fortsatt fokus på energisparåtgärder. Ränteläget fortsätter att 
gynna bolagets finansieringskostnader och man har fortsatt arbetet 
med att öka räntebindningstiden för bolagets lån vilket även på 
kort sikt medfört att räntekostnaderna sjunker och ligger lägre 
än budgeterat.

Finnvedsbostäder AB

 Genomförd omorganisation drar tillfälligt något högre kostna-
der för inhyrd och tillfällig personal. Kostnaderna för adminis-
tration ligger något över budget beroende på fortsatt satsning på 
utbildning, IT-system och utveckling av system i fastighetsförvalt-
ningen.

Prognos för helår 2017

Prognosen för helåret är positiv, uthyrningsläget är mycket bra 
och kostnaderna för bolagets finansiering fortsätter att vara låga. 
Många interna projekt med fokus på uppföljning och kontroll är 
på gång vilket förväntas bidra till en positiv effekt på kostnads-
sidan. Detta sammantaget gör att prognosen för helåret pekar på 
ett något bättre resultat före skatt än vad som är budgeterat.

Framtida utveckling

Bolaget är inne i en period med tydligt fokus på nyproduktion av 
hyresrätter. Kommunens befolkningsutveckling följs noga upp 
samt det långsiktiga behovet av bostäder. För närvarande ligger 
planerna på en förväntad årsproduktion på 50-70 lägenheter per år 
i hela kommunen.
 Största hoten mot detta är självklart om efterfrågan på nya bo-
städer sjunker. Andra faktorer som påverkar är de kraftigt ökande 
byggkostnaderna samt tillgången på nya och planlagda områden 
för bostadsproduktion inom centralorten Värnamo. I princip varje 
försök till planändring leder till överklaganden och detta medför 
längre ledtider innan nybyggnad kan påbörjas. För att tackla detta 
måste bolaget öka på antalet möjliga projekt på flera fronter och 
driva ett flertal planändringsarbeten parallellt. För detta arbete har 
bolagets resurser stärkts med en ny medarbetare inom affärsområ-
det fastighetsutveckling. 
 Underhållet av befintliga fastigheter kommer fortsatt att ligga 
på en hög nivå. Här planeras för några större projekt inom utemil-
jö, renovering av badrum och kök samt byte av fönster och tak. 
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Sammanställd redovisning

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget
 2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Rörelsens intäkter 202,4 204,0 1,7 102,2 100,7 201,3

Rörelsens kostnader -139,7 -140,7 -1,0 -69,2 -71,2 -141,2

Avskrivningar -30,8 -30,8 0,0 -14,9 -14,1 -28,9

Rörelseresultat 31,9 32,5 0,6 18,1 15,4 31,2

Finansiella intäkter 0,5 0,5 0,0 0,0 0,2 0,3

Finansiella kostnader -19,5 -18,1 1,4 -8,0 -7,8 -16,1

Resultat efter
finansiella poster

12,9 14,9 2,0 10,1 7,8 15,4

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

Skatt på årets resultat -2,8 -3,2 -0,4 -2,2 -1,7 -0,1

Årets resultat 10,1 11,7 1,6 7,9 6,1 16,0

Balansräkning
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 17-06-30 16-06-30

Anläggningstillgångar 1 155,4 1 051,3

Omsättningstillgångar 31,2 79,7

Summa tillgångar 1 186,6 1 131,0

Eget kapital 192,4 174,6

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 4,5 4,3

Långfristiga skulder 907,0 883,6

Kortfristiga skulder 82,7 68,5

Summa eget kapital och skulder 1 186,6 1 131,0

Ställda säkerheter 180,5 133,7

Ansvarsförbindelser 0,3 0,4

17-06-30 16-06-30

Personalkostnader (mnkr) 15,9 14,5

Tillsvidareanställda 44 39

Omräknat till heltidstjänster 43 38

Belopp i mnkr 17-06-30 16-06-30

Årets investeringar 87,5 50,0

Årets nettoomsättning 102,2 100,7

Soliditet, % 16,2% 15,4%
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Sammanställd redovisning 

Avstämning av bolagets mål

Antalet lediga lägenheter har under halvåret varit 4,3 procent eller 
2 styck i genomsnitt per månad.

Detta har hänt under 2017

Beslut om att fusionera bolaget med Finnvedsbostäder AB 
har tagits av styrelsen under perioden. Slutgiltigt beslut tas i 
kommunfullmäktige senare under året. Beslut om nyproduktion 
av 24 nya studentlägenheter på befintlig fastighet Kv. Väktaren 
har tagits. Beräknad tid för färdigställande och inflyttning är 
sommaren 2018. I befintliga byggnader har sedvanligt löpande 
och planerat underhåll utförts under perioden.

Periodens utfall

Resultatet för perioden är något bättre än budgeterat. Främsta 
orsaken är lägre vakanser vilket medfört ökade hyresintäkter. 
Andra bidragande faktorer är låga räntekostnader och ett lägre 
utfall av driftskostnaderna. 

Prognos för helår 2017

Med en fortsatt god efterfrågan av studentbostäder i kommunen 
och inga större orosmoln på finansmarknaderna tror Studentbo-
städer att resultatet före skatt kommer att överstiga det för året 
budgeterade resultatet.

Framtida utveckling

I takt med att Campus Värnamo och Gummifabriken växer och 
utvecklas positivt kommer efterfrågan på mindre studentlägen-
heter att vara stor i kommunen. Med bakgrund av detta fortsätter 
bolaget sina försök med att köpa intilliggande fastigheter för att 
möjliggöra en fortsatt nyproduktion av studentlägenheter och 
även med detta skapa ett tydligt campusområde i anslutning till 
Gummifabriken. 

Studentbostäder i Värnamo AB
Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget
 2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Rörelsens intäkter 1,9 1,9 0,0 1,0 1,0 1,8

Rörelsens kostnader -1,1 -1,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,9

Avskrivningar -0,3 -0,3 0,0 -0,2 -0,2 -0,3

Rörelseresultat 0,5 0,6 0,1 0,4 0,3 0,6

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat efter
finansiella poster

0,5 0,6 0,1 0,4 0,3 0,6

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Årets resultat 0,5 0,6 0,1 0,3 0,2 0,0

Balansräkning
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 17-06-30 16-06-30

Anläggningstillgångar 13,7 11,8

Omsättningstillgångar 2,5 1,9

Summa tillgångar 16,2 13,7

Eget kapital 3,5 2,5

Obeskattade reserver 0,0 0,2

Avsättningar 0,0 0,0

Långfristiga skulder 10,3 10,8

Kortfristiga skulder 2,4 0,2

Summa eget kapital och skulder 16,2 13,7

Ställda säkerheter - -

Ansvarsförbindelser - -

Belopp i mnkr 17-06-30 16-06-30

Årets investeringar 0,7 0,0

Årets nettoomsättning 1,0 1,0

Soliditet, % 21,5% 19,2%
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Sammanställd redovisning 

Avstämning av bolagets mål

Färdigställa Gummifabriken till 2017-06-30
Under våren 2017 kunde Värnamo Kommunala Industrifastighe-
ter AB (VIKAB) konstatera att det blev svårt för entreprenören att 
färdigställa ombyggnationen av Gummifabriken i tid. Entrepre-
nören meddelade emellertid att de är klara med ombyggnationen i 
tid till invigningen i september samma år.

Detta har hänt under 2017

Nytt uppdrag om att driva Gummifabriken
I oktober 2016 fick VKIAB nytt uppdrag att driva innehållet 
och konceptet i Gummifabriken. Bolaget ingick ett avtal med 
Värnamo kommun om att förverkliga konceptet. Under kvartal 
1 låg därför mycket fokus på att rekrytera personal för att kunna 
lyckas med sitt nya uppdrag. Planeringen av invigningen tog fart 
på allvar och avtal slöts med olika arrangörer. Under kvartal 2 låg 
mycket fokus på att rekrytera personal till scenverksamheten samt 
inre logistik i huset. Vidare så pågick intensiva diskussioner om 
att färdigställa Gummifabriken i tid. Bland annat slöts avtal med 
generalentreprenören (GE) om färdigställande för att sätta ytterli-
gare tryck på GE. Under senare delen av kvartal 2 färdigställdes 
också huvuddelen av de sista hyresavtalen i etapp 2. VKIAB har 
också slutit avtal med restauratören om att de tar över konferens-
verksamheten i fastigheten.
 I slutet av sommaren lämnade generalentreprenören Tage & 
Söner besked om att de inte hinner färdigställa Gummifabriken i 
tid till invigningen. Detta gör att hyresgästerna inte kan flytta in i 
tid som vi beräknat.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB
Periodens utfall

Resultatet för perioden är något bättre än budgeterat. Bolaget 
har behållit hyresintäkter och lyckats att sänka kostnaderna 
något samt att räntorna har varit fortsatt låga. Främsta orsaken 
till de lägre kostnaderna är personalkostnader då det tagit tid att 
rekrytera in personal i organisationen. Utöver det har bolaget även 
lyckats att sänka de flesta kostnaderna i verksamheten.

Prognos för helår 2017

Förändrat läge
Förseningen av ombyggnationen påverkar resultatet i förhållande 
till budget. Det budgeterade resultatet på -3,7 mnkr bygger på att 
bolaget får hyresintäkter från 1 juli 2017. I och med VKIAB:s 
nya uppdrag från oktober 2016 har det också tillkommit mindre 
investeringar i den löpande verksamheten som också påverkar 
och dessa var inte kända när budgeten beslutades. I och med att 
hyresintäkterna minskar eller helt uteblir prognostiserar bolaget 
med ett resultat på  - 7,9 mnkr istället. 

Framtida utveckling

Färdigställandet av Gummifabriken
Under  anda halvan av 2017 kommer fokus ligga på att färdigstäl-
la Gummifabrikens byggnation. Bolaget jobbar med att få in nya 
hyresgäster i kontorshotellet. Verksamhets- och eventavdelningen 
arbetar med att bygga rutiner, dokumentera och kommunicera 
dem. Målet är att när Gummifabriken väl är klar ska bra tjänster 
levereras till de kunder som vill genomföra möten eller arrange-
mang i huset.  

Rutan på Flanaden står för tillit och alla människors lika skyldigheter och rättigheter.
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Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget
 2017

Prognos 
2017

Av-
vikelse

Utfall tom 
2017-06

Utfall tom 
2016-06

Bokslut 
2016

Rörelsens intäkter 21,0 14,6 -6,4 6,7 4,4 8,9

Rörelsens kostnader -13,4 -12,2 1,1 -4,6 -2,4 -5,2

Avskrivningar -4,6 -4,8 -0,2 -2,3 -2,3 -4,6

Rörelseresultat 3,1 -2,4 -5,5 -0,2 -0,3 -0,9

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -6,8 -5,5 1,3 -2,6 -2,7 -5,6

Resultat efter
finansiella poster

-3,7 -7,9 -4,2 -2,8 -3,0 -6,5

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 7,5

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,8

Årets resultat -3,7 -7,9 -4,2 -2,8 1,0 0,2

Balansräkning
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 17-06-30 16-06-30

Anläggningstillgångar 548,2 398,2

Omsättningstillgångar 19,5 86,0

Summa tillgångar 567,7 484,2

Eget kapital 4,0 7,6

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Långfristiga skulder 537,2 441,4

Kortfristiga skulder 26,6 35,2

Summa eget kapital och skulder 567,7 484,2

Ställda säkerheter - -

Ansvarsförbindelser - -

17-06-30 16-06-30

Personalkostnader (mnkr) 1,6 0,9

Tillsvidareanställda 6 2

Omräknat till heltidstjänster 6 2

Belopp i mnkr 17-06-30 16-06-30

Årets investeringar 85,9 75,6

Årets nettoomsättning 6,7 4,4

Soliditet, % 0,7% 1,6%

Sammanställd redovisning – Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Invigning av Värnamobygdens Ryttarförenings anläggning i Sörsjö.
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Revisiorernas bedömning
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En av periodens händelser – den stora branden i Bredaryd.
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Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 
40 000 invånare 2035


