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Intern kontroll 2019
Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnden redovisas 
resultatet över utförd intern kontroll avseende kontrollområden 
och kontrollmoment i den omfattning som fastställts i 
internkontrollplan. 

Kulturnämnden beslutade den 2019-01-30 § 3 KN 2019.1 
kontrollområden som skulle utgöra intern kontrollplan för 2018. 
Resultatet presenteras i utredning nedan.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna kulturförvaltningens redovisning av utförd intern 
kontroll 2019,

att tillstyrka av kulturförvaltningen föreslagna åtgärder samt

att överlämna ärendet till kommunens revisorer.

Lars Alkner
Kulturchef
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Utredning

Avdelning Kontrollområde Resultat Åtgärd

Revidering av 
styrdokument

Kontroll mot lista har 
genomförts.

Fortsatt kontroll i enlighet 
med åtgärdsplan för intern 
kontroll 2020.

Inköp, beställningar och 
avtal.

Chefer attesterar 
beställningar i nya 
ekonomisystemet.

Punkten finns med även 
2020, då en genomgång görs 
tillsammans med 
upphandlingsförvaltningen.

Uppföljning av riktlinjer 
för årsbidrag till kultur- 
och hembygds-
föreningar.

Enkät till och möten med 
berörda föreningar. 
Sammanställning av inkomna 
synpunkter. Studier av 
fördelningen för åren 2015-
2019. Nämnden har antagit 
reviderade riktlinjer.

Reviderade riktlinjer gäller 
från och med bidragsåret 
2021. Uppföljning görs av 
utfallet.

Kultur-
förvaltningen

Införande av 
katalogsystemet Dewey 
på filialer och 
biblioteksbuss.

Genomfört. Inga ytterligare åtgärder.

Rutiner för införande av 
öppet med självservice 
och värdar på 
stadsbiblioteket.

Har fungerat väl och 
mottagits positivt av 
biblioteksbesökarna.

Försöket permanentas och 
utvecklas. Ständigt 
förbättringsarbete.
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Åtgärdsplan intern kontroll 2020 för kulturnämnden
Rutin/
process

Risk Risk-
värde*

Kontrollansvar Kontrollmoment Frekvens

Verksamhets
-uppföljning
Kommun-
gemensamt 
kontroll-
område

Att nämndens styrdokument inte reviderats, 
registrerats och publicerats enligt planering. 
Risk att felaktiga och icke-gällande dokument 
finns kvar på Nettan och 
www.varnamo.se/styrdokument 
Risk att dokument saknas eller inte finns 
publicerade.

3x3=9 Förvaltningschef och 
nämndsekreterare.

1. Genom sökning per dokumenttyp 
i evolution kontrollera att styr-
dokumenten är reviderade och 
beslutade. 

2. Genom protokollsgranskning 
tillse att styrdokument som skulle 
upphävas, har upphävts genom 
beslut om detta i det forum som 
är ansvarigt.

3. Genom sökning på varnamo.se 
och Nettan kontrollera att endast 
gällande styrdokument (enligt 
nämndens slutredovisning) är 
publicerade.

En gång/år

Rutin-
uppföljning 
Hela 
förvaltningen

Risk för att inköpen kostar mer än nödvändigt, 
att fel varor beställs, att vi beställer från fel 
ställe, att vi inte beställer enligt avtal via 
Marknadsplatsen, att vi beställer för mycket, att 
vi beställer på rutin utan behovsprövning eller 
att beställningar missas.
Risken är större när inköpen är spridda på flera 
personer.

4x3= 
12

Förvaltningsekonom 
och förvaltningschef.

1. Genom kartläggning tillsammans 
med upphandlingsavdelningen av 
rutiner och inköpsmönster.

2. Genom inventering av vilka som 
beställer vad.

3. Genom utbildning av de som 
arbetar med inköp och 
beställningar.

En gång/år

Verksamhets
-uppföljning 
Hela 
förvaltningen

Risk för att det är svårt att hitta rätt dokument 
och att fel versioner används. Osäkerhet när 
Evolution, Hypergene, Nettan och G-servern 
används parallellt och till delvis samma saker.
Otydlig struktur för hur dokument sparas,

5x3= 
15

Nämndsekreterare, 
förvaltningsekonom, 
bibliotekschef och 
förvaltningschef.

1. Säkra processerna i Evolution och 
Hypergene.

2. Skapa tydlig mappstruktur på 
Nettan och på G-servern.

3. Tydliggöra vilka dokument som 
ska sparas var.

4. Utbilda personalen.

Kontinuerlig 
process

Verksamhets
-uppföljning

Risk för att det är svårt för medborgarna att hitta 
rätt information på webben, vilket skapar 

5x3=
15

Kulturssekreterare 
med kommunikations-

1. Samverkan med 
kommunledningsförvaltningens 

Kontinuerlig 
process

KN 2020-01-29 §.. Bilaga 2
KN.2020.1
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Hela 
förvaltningen

irritation och merarbete. Risk för att det blir 
svårt för förvaltningen att nå ut. Osäkerhet om 
vad som ska publiceras var med ny 
bibliotekswebb, kommunens nya 
destinationswebb och Gummifabrikens webb. 
Risk för att rätt effekt inte nås med publiceringar 
i sociala medier.

ansvar, bibliotekschef, 
förvaltningschef.

kommunikatörer, 
destinationsutvecklare och 
Gummifabriken.

2. Workshop inom SEO och SEM. 
Kurs i sociala medier.

3. Workshop med Axiell som 
levererar nya bibliotekswebben.

*Riskvärde: sannolikhet x konsekvens= riskvärde. Skala för sannolikhet: Osannolik 1, Mindre sannolik 2, Möjligt 3, Sannolik 4, Mycket 
sannolik 5.     Skala för konsekvens: Försumbar 1, Lindrig 2, Kännbar 3, Allvarlig 4, Mycket allvarlig 5.
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Intern kontroll 2020

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll 2017-09-26, KS.2017.301. 
skall nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den 
interna kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen plan, 
rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i 
internkontrollplan. Förslag till granskningsområden för 2020 
presenteras bifogat och utgörs av fyra kontrollområden, varav ett 
kommungemensamt. Bilaga.

Kulturförvaltningen har utifrån detta upprättat förslag på plan 
för den interna kontrollen 2020.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att anta förslagen plan för den interna kontrollen 2020

Lars Alkner
Kulturchef
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Utredning om investering i ny biblioteksbuss

Ärendebeskrivning

I investeringsplanen för 2021 finns fem miljoner kronor avsatta för inköp av en 
ny biblioteksbuss. Detta eftersom nuvarande buss togs i drift 2006 och behöver 
ersättas inom ett par år.

I samband med att kommunfullmäktige antog budgeten i juni 2019, gavs 
kulturnämnden i uppdrag att ”undersöka möjligheten till ett mindre och billigare 
alternativ till förslaget om inköp av en ny biblioteksbuss”.

En utredning har genomförts av Katinka Borg, tidigare regionbibliotekschef i 
Jönköpings län, tillsammans med Anna Sandquist, dåvarande 
landsbygdsutvecklare i Värnamo kommun.

Utredarna landar i följande rekommendationer:

Att en genomlysning av biblioteksverksamheten görs med särskilt fokus på 
biblioteksbussen 
Att projektering för inköp av ett fordon möjligt att köra med B-körkort påbörjas 
Att servicen till skolor/förskolor tydliggörs inom kulturförvaltningen och i 
dialog med barn- och utbildningsförvaltningen. Det kan lämpligen ske i 
samband med skolbiblioteks-utredningen och arbetet med Värnamo kommuns 
biblioteksplan 
Att dialog och planering för samverkan på ledningsnivå ökar så att kommunens 
samlade service till boende på landsbygden tas tillvara och utvecklas så effektivt 
som möjligt 
Att kontakt tas med Gislaveds kommun för erfarenhetsutbyte och eventuell 
samverkan kring utveckling av den mobila biblioteksverksamheten.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna utredningen och överlämna den till 
kommunstyrelsen samt

att ställa sig bakom utredningens rekommendationer.
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Lars Alkner Ann-Christin Ekelund
Kulturchef Bibliotekschef
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Synpunkter på bokbussutredningar

Bussutredningar
Vi gjorde en bussutredning 2018 som kom fram till att det behövs en ny C-körkortsbuss om 
kulturförvaltningen ska bedriva verksamhet i nuvarande omfattning med bussen.
Bussen är den största biblioteksfilialen, se bilaga. Utlån av fysiska böcker dominerar servicen så det är 
viktigt att ha ett stort och aktuellt utbud med i bussen. E-lånen är några få procent av den totala 
utlåningen.
I vår utredning föreslog vi en B-körkortsbuss som ett komplement till en stor buss om man vill 
utveckla den mobila verksamheten ytterligare.

Enligt en ny utredning föreslås investering av enbart en B- körkortsbuss.
Vi vill tydliggöra att om det nya förslaget går igenom kan nuvarande verksamhet med turlista inte 
genomföras. Befolkningen på småorterna i Värnamo kommun kommer inte längre att kunna få någon 
regelbunden biblioteksservice med boklån på sin ort. Det slår hårdast mot kransorterna i kommunen 
som arbetar för att få ha sina skolor och invånare kvar på orten att inte längre ha regelbunden tillgång 
till bokbussen, varken som ett rullande skolbibliotek på dagtid eller mobilt bibliotek på kvällstid. 

Jämförelse stor buss och liten buss

Inköpspris
B-körkort ca 3 miljoner (prisuppgift Nässjö biblioteks nya buss)
C1 -körkort ca 3,5 - 4 miljoner
C-körkort 4,2 - 5 miljoner beroende på fordonstyp (lastbils- eller busschassi) samt utrustning 
(solpaneler, batteri till el) (uppgifter från Torsby, Kristianstad, Lindesberg m.fl. bibliotek samt 
leverantörer av bokbussar)

Bruttovikt på fordonet 
B-körkort 3 500 kg
C1 -körkort 7 500 kg
C-körkort Ingen viktbegränsning

Lastkapacitet
B-körkortsbuss Ca 600 kg beroende på utrustning
C1 -körkortsbuss Ca 1 200 kg beroende på utrustning
C-körkortsbuss < 10 ton

Utrustning
B-körkortsbuss Utrustning för en bra arbetsmiljö får väljas bort
C1 -körkortsbuss AC och toalett men minskar lastkapaciteten motsvarande kg
C-körkortsbuss Solpaneler och batteridrift av el är möjligt, AC, toalett, kök m.m.
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Arbetsmiljö
Som bokbusspersonal ser vi risker i arbetsmiljön med B-körkortsbuss.

Lastning inom tillåten vikt
Det är mycket svårt att bedöma hur mycket utrustning, personal och medier väger tillsammans varje 
gång man lastar om en liten buss med snäva lastmarginaler. 

Risk för överlast
Konsekvens: Föraren riskerar böter, åtal och indragning av körkort vid överlast. Som personal ser vi 
ett stort behov av tillgång till en fordonsvåg för att kunna hålla lagstadgad vikt vid körning av en B-
körkortsbuss.

Temperatur
Ett bibliotek som enbart har en B-körkortsbuss kan tvingas välja bort en klimatanläggning för att hålla 
vikten nere i syfte att kunna lasta tillräckligt mycket medier och övrig biblioteksutrustning för att 
kunna bedriva en bra verksamhet. När nya fordon anskaffas ska de vara försedda med en anordning att 
kyla luften enligt Arbetsmiljöverket. Värmen stiger snabbt till höga temperaturer i ett fordon som står 
stilla utan AC igång även om man har solfilter på rutorna och öppnar fönster (Svenska Kennelklubben 
& Teknikens Värld). Högre temperaturer än 30 grader kan innebära hälsofara. Ur arbetsmiljösynpunkt 
bör ingen personal jobba i en buss som inte klarar att hålla en hälsosam temperatur avseende värme 
och kyla och en bra luftcirkulation. 

Vårt förslag på ny buss
I vår bokbussutredning 2018 föreslog vi en ny stor buss byggd på busschassi och med utskjut. Nu har 
det kommit en ny intressant svensk leverantör på marknaden som byggt en buss på 12 meter med 
utskjut åt Kristianstad på lastbilschassi för 4.2 miljoner. Tillverkningskostnaden blir ca 500 000 kr 
lägre jämfört med busschassi. Vi föreslår att upphandlingen kräver att chassileverantören byter in 
befintlig buss vilket kan generera mellan 300 000 - 500 000 kr vilket minskar investeringskostnaden.

Vi vill med denna skrivelse tydliggöra vilken stor verksamhetsförändring som görs och vilka stora 
förändringar det kan bli för kommunens invånare på landsbygden om beslutet om enbart en B-
körkortsbuss förverkligas.

Värnamo 2019-12-13
Monica Falk & Leif Jutengren
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Bilaga

Bokbussfakta 3500 kg

En B-kortsbuss med totalvikt på 3500 kg har en maxlast på 600 kg (fordonsuppgifter 
Lidköpings buss). Längd 6,95 meter. Höjd 3,3 meter.
Enligt leverantören (Fellwings kaross) till B-kortsbussarna kan man lasta 800 – 1000 böcker. 
Pris ca. 2.800.000 kr. 
En vanlig personbil kombimodell får lasta ca 540 kg som jämförelse.

Ett litet räkneexempel:
Bokbussbyggarna (Kiitokori) beräknar hyllvikten till 18 kg per hyllmeter
vilket motsvarar ca 30 böcker . Det blir 0,6 kg per bok. 
 1. 0,6*1000  = 600 kg   
 2. 0,6*800  = 480 kg  Besparing 120 kg
Till detta ska man ha en del utrustning som dator, kvittoskrivare och skanner.
Monterar man extrautrustning som AC, markis, extraljus etc räknas det bort från maxlasten.
Ibland ska man ha en arbetskollega och extragrejer med sig vilket också påverkar maxlasten.
Transportstyrelsens beräkning av tjänstevikt : tomt fordon + förare ber. vikt 75 kg samt full 
tank, spolarvätska, olja och glykol.  Tjänstevikt + maxlast = Bruttovikt.
1000 böcker motsvarar ca 30 hyllmeter. I vår nuvarande buss finns 112 hyllmeter.
Vid överlast bestraffas föraren precis som vid fortkörning enligt följande:
 Bruttovikt
 Bötesbelopp för överlast
1-20 procent = 2 000 kronor
21-30 procent = 2 500 kronor
31-40 procent = 3 000 kronor
41-50 procent = 4 000 kronor
51 procent eller mer = åklagare kopplas in och i vissa fall kan det bli fråga om åtal för 
vårdslöshet i trafik.
Källa: Husbilssemester.se

Detta innebär att en överlast på 1% = 35 kg genererar 2000 kr i böter för föraren. Precis som 
vid fortkörning dras körkortet in vid upprepade tillfällen.
                                      

Bilaga
Statistik filialer

                                         2017                  2017 2018                         2018

                                        LÅN                     BESÖK              LÅN                          BESÖK
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BUSS                          28 956                     11 178       21 579 *                      10 433

BOR                              6 709                       6 110                6 553                           6 783

BREDARYD                11 586                      9 100                  11 380                         9 576

FORSHEDA                  6 422                       4 140                 6 290                           2 300

RYDAHOLM              12 250                       9 750                 11 578                          9 975

*2018 var bussen inställd 9 veckor efter trafikolycka

Antal reservationer för bussen per år är omkring 1 000 st, resterande är spontanlån av det 
som finns inne på hyllan.

Referenser

Bötesbelopp för överlast
https://husbilsemester.se/3578/botesbelopp-overlast/

Fordonsklimat – värme och kyla i fordon
Arbetsmiljöverket 2019-12-11
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/fordon/fordonsklimat/?hl=fordonsklimat

Så varmt blir det i bilen i solen
Teknikens värld 2019-12-11
https://teknikensvarld.se/sa-varmt-blir-det-i-bilen-i-solen-181859/

Så varmt blir det i bilen
Svenska Kennelklubben 2019-12-11
https://www.skk.se/sv/uppfodning/tips-rad/transport/Sa-varmt-blir-det-i-
bilen/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=s%c3%a5+varmt+blir+det+i+bilen&_t_tags
=andquerymatch%2clanguage%3asv%7clanguage%3a7D2DA0A9FC754533B091FA6886A51C0D%2csi
teid%3a821afd82-44fd-4b1f-8345-
260bc2345d00%7csiteid%3a84BFAF5C52A349A0BC61A9FFB6983A66%2clanguage%3asv&_t_ip=192.
168.20.141&_t_hit.id=Skk_Skk_se_Business_Models_Pages_StandardPage/_35956906-8707-4201-
bf25-9c6b981fa791_sv&_t_hit.pos=1
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https://www.skk.se/sv/uppfodning/tips-rad/transport/Sa-varmt-blir-det-i-bilen/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg==&_t_q=s%C3%A5+varmt+blir+det+i+bilen&_t_tags=andquerymatch,language:sv%7Clanguage:7D2DA0A9FC754533B091FA6886A51C0D,siteid:821afd82-44fd-4b1f-8345-260bc2345d00%7Csiteid:84BFAF5C52A349A0BC61A9FFB6983A66,language:sv&_t_ip=192.168.20.141&_t_hit.id=Skk_Skk_se_Business_Models_Pages_StandardPage/_35956906-8707-4201-bf25-9c6b981fa791_sv&_t_hit.pos=1
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Utredning biblioteksbuss i Värnamo kommun 
 
Sammanfattning 
Sedan 2006 har nuvarande biblioteksbuss i Värnamo kommun servat främst medborgare och 
skolor/förskolor på landsbygden. Biblioteksbussen bidrar till att tillgängliggöra medier och 
information i hela kommunen. Dock är antalet timmar biblioteksbussen är i bruk per vecka 
förhållandevis få, vilket bland annat beror på att det krävs C-körkort för att köra den. Den stora 
bussen var en innovativ investering som nu är avskriven och i kommunens investeringsplan för 
2021 finns 5 miljoner kronor avsatta för investering av ett nytt fordon. 
 
2018 gjordes en intern utredning om ny biblioteksbuss. Denna utredning är ett komplement för 
att ”undersöka möjligheten till ett mindre och billigare alternativ”. Utredningen har gjorts av 
Katinka Borg, tidigare regionbibliotekschef i Jönköpings län, och Anna Sandquist, kommunens 
landsbygdsutvecklare och EU-samordnare då uppdraget påbörjades. Utredningen har omfattat 
intervjuer, litteraturstudier, omvärldsbevakning och resultat från genomförda landsbygdsdialoger. 
 
Värnamo kommun har idag en vision att växa till 40 000 invånare fram till 2035. Landsbygden och 
dess utveckling är en viktig del i denna vision och sedan fyra år tillbaka hålls regelbundna 
landsbygdsdialoger, där förvaltningarna samverkar med medborgarna. Erfarenheterna av dialogerna 
är goda, då de har tillfört kunskap om vilka frågor som är prioriterade för boende på landsbygden. 
 
Via samtalen med bibliotekspersonal har vi fått en bild av nuläget i biblioteksverksamheten, men 
också tankar om framtida möjligheter där biblioteksbussen skulle kunna vara en del i helheten för 
att erbjuda en likvärdig biblioteksservice till alla i kommunen, oavsett ålder och bostadsort. Genom 
förbättrad dialog och samverkan inom kommunen dit även civilsamhället bjuds in, skulle service 
och information till landsbygden kunna utvecklas och erbjudas på ett smartare sätt. Inte minst gäller 
detta de utmaningar som följer av den digitala utvecklingen. 
 
Det är tydligt att förutsättningarna för den fjärde generationens biblioteksbuss i Värnamo kommun 
ser annorlunda ut. Kompetens och resurser finns både inom biblioteksverksamheten och övriga 
kommunala verksamheter. För att möta och svara upp till omgivningens behov och förväntningar 
behövs en genomlysning av biblioteksverksamheten och ökad samverkan inom kommunen. 
 
Utredningen mynnar ut i följande rekommendationer: 

• Att en genomlysning av biblioteksverksamheten görs med särskilt fokus på biblioteksbussen 

• Att projektering påbörjas för inköp av ett fordon som får köras med B-körkort 

 Att servicen till skolor/förskolor tydliggörs inom kulturförvaltningen och i dialog med barn- 
och utbildningsförvaltningen. Det kan lämpligen ske i samband med skolbiblioteks-
utredningen och arbetet med Värnamo kommuns biblioteksplan 

 Att dialog och planering för samverkan på ledningsnivå ökar så att kommunens samlade 
service till boende på landsbygden tas tillvara och utvecklas så effektivt som möjligt 

• Att kontakt tas med Gislaveds kommun för erfarenhetsutbyte och eventuell samverkan kring 
utveckling av den mobila biblioteksverksamheten 
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Bakgrund 
Nuvarande biblioteksbuss köptes in 2006 och är avskriven. Reparationsbehoven har börjat öka i allt 
snabbare takt. Inköp av ny biblioteksbuss måste därför ske de närmaste åren för att inte 
driftskostnaderna ska bli för stora. I investeringsplanen för 2021 finns 5 miljoner avsatt för ny 
biblioteksbuss. 
 
Under 2018 genomfördes en intern utredning avseende förutsättningar för en ny biblioteksbuss. Där 
inventerades nya förutsättningar gällande teknik och drivmedel, med avseende på positiv 
miljöeffekt. Där inventerades också möjligheterna för en ny biblioteksbuss beträffande att utveckla 
verksamheten och bredda användningen. 
 
I samband med investeringsplanen beslutade kommunfullmäktige ”att uppdra åt kulturnämnden att 
till 2019-09-30 undersöka möjligheten till ett mindre och billigare alternativ till förslaget om inköp 
av ny bokbuss 2021 till en beräknad investering av 5 miljoner kronor”. 
 
 
Genomförande 
Vi som arbetat med uppdraget är Katinka Borg, tidigare regionbibliotekschef i Jönköpings län, och 
Anna Sandquist, som vid arbetets inledning, september 2019, var landsbygdsutvecklare och EU-
samordnare i Värnamo kommun. 
 
De metoder som använts är intervjuer, resultat från genomförda landsbygdsdialoger, litteraturstudier 
och omvärldsbevakning. 
 
Texten i rapporten har i huvudsak skrivits av Katinka eftersom Anna slutade sin tjänst i början av 
oktober. Vi hade då tillsammans haft samtal med kulturchef Lars Alkner och bibliotekschef Ann-
Christin Ekelund, vi hade genomfört i stort sett samtliga intervjuer med bibliotekspersonalen och 
haft ett par reflekterande samtal. Anna har förutom sina kunskaper om Värnamo kommun och dess 
verksamhet bidragit med den text som avser landsbygdsutvecklingen samt tagit del av rapporten 
innan den lämnades till uppdragsgivaren. 
 
Utredningens delar: 

• Bussens roll för landsbygden i Värnamo kommun 

• Omvärldsanalys och framtidsspaning 

• Utvecklingsmöjligheter – användningsområden 

• Samverkan med andra delar av den kommunala organisationen 

• Möjligheter till samverkan med andra kommuner 

• För- och nackdelar med olika bussmodeller 

• Slutsatser och rekommendationer 

 
Tidigare ”Utredning om investering av ny biblioteksbuss, fordon och verksamhet” med 
bilagan ”Utvecklingsmöjligheter med mobil biblioteksverksamhet” presenterades hösten 2018. Den 
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gjordes av Monica Falk och Leif Jutengren, ansvariga för den mobila biblioteksverksamheten, 
Värnamo kulturförvaltning, och har varit till god nytta i denna kompletterande utredning. 
Vi har valt att inte fördjupa oss i olika fordonsmodeller eller drivmedel utan hänvisar i dessa frågor 
till den tidigare utredningen. Skälen är flera men ett är att utvecklingen går snabbt och vi gjorde 
bedömningen att den dag investeringen ska göras kommer det att krävas en förnyad scanning av 
marknaden. I den tidigare utredningen beskrivs verksamheten mer ingående. 
 
 
Värnamo mobila bibliotek 
I Värnamo kommun har det funnits mobil biblioteksverksamhet sedan 1976 då den första 
bokbussen köptes in. När den nuvarande biblioteksbussen, som togs i bruk 2006, projekterades i 
början av 2000-talet var det mycket innovativt att planera för ett stort fordon samt färre och längre 
hållplatsstopp. Tanken med en betydligt större buss än den tidigare var att kunna erbjuda service 
som kopiering, fax, datorer, något som hittills endast varit möjligt på fasta bibliotek. Ett stort fordon 
förstärkte också bibliotekets roll som mötesplats och som arena för arrangemang av olika slag. En 
rullande biblioteksfilial för boende på landsbygden. 
 
Idag när vi närmar oss 2020 och planeringen inför investeringen av den fjärde generationens fordon 
är aktuell ser både förutsättningar och möjligheter annorlunda ut. Samhället förändras i en allt 
snabbare takt vilket påverkar både människor och verksamheter. För att vara fortsatt relevant är det 
nödvändigt för biblioteksverksamheten att följa med i utvecklingen. Inte minst den digitala. 
 
Nuläge 
Genom samtal med bibliotekschefen, personalen som ansvarar för biblioteksbussen och kolleger på 
stadsbiblioteket har vi fått en bild av verksamheten som den ser ut idag. 
 
För den mobila biblioteksverksamheten finns 2 heltidstjänster fördelade på 3 personer. Ansvaret för 
verksamheten delas av en bibliotekarie och en biblioteksassistent som båda arbetar heltid och har 
körkort för lastbil, C-körkort. De tjänstgör även på stadsbiblioteket viss tid varje vecka. Den tredje 
personen är bibliotekarie med placering på stadsbiblioteket som tjänstgör 20% på biblioteksbussen 
med uppgift att dubbelbemanna vid turerna till skolor/förskolor. Övrig tid är bussen enkel-
bemannad. Inom organisationen finns ytterligare en person med C-körkort som fungerar som back-
up för ordinarie chaufförer. 
 
Organisatoriskt ingår inte den mobila biblioteksverksamheten i filialbibliotekssystemet utan ses som 
en fristående enhet. Biblioteksbussen är inte representerad i grupper och råd som finns inom 
förvaltningen. 
 
Biblioteksbussen är i bruk 30 timmar/vecka, måndag till torsdag. Hållplatstiden är 22 timmar/vecka, 
antalet hållplatser är 51 enligt ett rullande 4-veckorsschema och stoppen varierar mellan 20 minuter 
och 1,5 timma. 
 
Under förmiddagstid besöker biblioteksbussen skolor och förskolor, både på landsbygden och mer 
centralt. Den sammanlagda hållplatstiden för dessa besök är 6,5 timmar av den totala tiden per 
vecka och då är bussen dubbelbemannad. 
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Fredagar är reserverade för service och underhåll. Förutom den del som kräver verkstadskompetens 
sköts service och underhåll av de ansvariga för biblioteksbussen. 
 
Flytten till Gummifabriken och arbetet i kontorslandskap upplevs som positiv och för den mobila 
verksamheten har det inneburit en ökad delaktighet, främst när det gäller kolleger som arbetar med 
barn och unga. Barnbibliotekarien är den som har kontakt med skolor/förskolor i kommunen och 
som deltar på föräldramöten. På så sätt finns en informationskanal till den mobila verksamheten och 
någon som också beaktar biblioteksbussen vid planering av arrangemang för barn. 
Bussen används sommartid för aktiviteter till barn och unga, i den mån det finns tillgänglig 
chaufför. En iakttagelse som gjorts är att aktiviteter utanför bussen, tex dockteater och workshops, 
lockar besökare. 
 
Samarbete och kontakt med samhällsföreningar och övriga civilsamhället har minskat genom åren 
och saknas nu helt. Visst samarbete sker med kolleger från andra förvaltningar, då de följer med 
bussen ut för olika typer av samhällsinformation som t.ex. bygglovshantering, energirådgivning och 
konsumentvägledning. Det som saknas för att skapa kontinuitet och utveckla denna samverkan är 
tid för gemensam planering, enligt ansvariga för biblioteksbussen. 
 
Bussen som mötesplats fungerar på några ställen där ”man dröjer sig kvar” men det är inte främst 
därför man kommer. Inte heller är det för att använda den tekniska utrustning som finns, kopiator, 
dator, wi-fi m.m. Besöken handlar i huvudsak om boklån. En del av lånen är beställningar, 
merparten från Värnamo kommuns eget mediebestånd men även fjärrlån förekommer. Det är ingen 
stor del av verksamheten och merparten av beställningarna görs av skolor/förskolor. 
 
När önskemål kommer upp, vid t.ex. landsbygdsdialogerna, försöker man tillgodose dem så snart 
som möjligt. Vilket kan innebära mycket arbete på kort tid och där flera kolleger involveras. Ett 
sådant exempel är önskemål om bokprat på biblioteksbussen som framfördes under försommaren 
och därefter genomfördes i Hånger och Åminne under september. Resultatet blev inte det önskade 
vad gäller besökare, vilket talar för att planering, framförhållning och återkommande tillfällen 
skapar bättre förutsättningar för både mottagare och sändare. Av samma anledning fick en ort 
ytterligare en hållplats för något år sedan, men till våren återgår man till den tidigare varianten, en 
hållplats med längre stopptid. 
 
Servicen till skolor/förskolor är något som kommit upp i samtliga samtal. Kring den verksamheten 
råder en stor frustration. Uppdraget upplevs som otydligt och saknar riktlinjer. Det lär finnas en 
överenskommelse daterad 1976, men det är inget dokument som är känt eller aktuellt idag. 
Det är sex landsbygdsskolor som får besök av bussen, Fryele, Gällaryd, Horda, Hånger, Kärda och 
Tånnö. Elevantalet per skola varierar men sammanlagt handlar det om ca 300 elever. Bussen är 
alltid dubbelbemannad vid dessa turer oberoende av antal elever man träffar. Bokprat genomförs på 
landsbygdsskolorna men inte efter samma modell som finns för barnen i centrala Värnamo. Där 
erbjuds samtliga barn i årskurs 2 och 5 bokprat. Kontakten med lärarna varierar beroende på deras 
tid och intresse. Vilket även innebär att aktiviteter som skolan arrangerar kan kollidera med 
biblioteksbussens besök utan att något informationsutbyte skett. 
 
Storstilsböcker finns på biblioteksbussen men i övrigt finns ingen särskild verksamhet som riktar 
sig till äldre eller personer med funktionsvariationer. 
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Turlistans 51 hållplatser finns framförallt på landsbygden men även några mer centralt placerade 
stopp förekommer. Genom att bocka i ”Mobila biblioteket” på kartan via länken 
http://karta.varnamo.se presenteras aktuella hållplatser. 
 
Inför varje verksamhetsår ses turlistan över och mindre justeringar görs. Under de senaste åren har 
antalet hållplatser minskat, främsta anledningen är färre besökare. Underlag för förändringarna är 
den besöksstatistik som noggrant förs vid varje hållplats och den kunskap personalen har om 
platsen. När filialen i Vråen lades ner hösten 2019 kompenserades detta med ett nytt stopp för 
biblioteksbussen. 
 
Vid nästan alla hållplatser finns en skylt som informerar om när biblioteksbussen kommer och hur 
länge den stannar. Övrig marknadsföring på orterna saknas. På bibliotekets webbsida finns turlistan 
men i övrigt sparsamt med information om vilka tjänster det mobila biblioteket erbjuder. 
 
 
Biblioteksbussens roll för landsbygden i Värnamo kommun 
Landsbygdsdialoger 
Värnamo kommun har tagit fram parametrar för landsbygdsutveckling som finns med som en 
fördjupad översiktsplan för landsbygden. Biblioteksbussen finns med under rubriken Leva och bo i 
underrubrikerna skola och barnomsorg, fritidsaktiviteter samt under rubrik Näringsliv och service i 
underrubrik offentlig service. 
 
Värnamo kommuns vision är att växa till 40 000 invånare till år 2035, men inte till vilket pris som 
helst utan med ett mänskligt perspektiv och inte bara huvudorten utan hela Värnamo kommun. Ett 
av målen för att nå dit är delaktighetsmålet. 
 
I Värnamo kommuns landsbygdsdialoger arbetar förvaltningarna aktivt med att skapa attraktivitet, 
trygghet och tillväxt tillsammans med medborgarna genom att skapa delaktighet där medborgare 
och tjänstepersoner får vara med och påverka sin närmiljö och sitt arbete. Under fyra år har 
kontaktnät byggts upp runt om i orterna. Förvaltningarna har aktivt arbetat med medborgare i 
arbetsgrupper för att lösa de aktuella frågor som kommit upp i dialogerna. 
 
Biblioteksbussen har kommit på tal på tre orter av de totalt sexton orter där kommunen genomfört 
landsbygdsdialoger. Önskemål och diskussioner runt kulturaktiviteter har kommit upp vid fler 
tillfällen. 
 
Biblioteksbussen är ett viktigt komplement istället för skolbibliotek i landsbygdsskolorna. Den 
målgrupp som använder biblioteksbussens utbud utöver förskola och skolor är främst den äldre 
delen av befolkningen på landsbygden. 
 
Här följer en lista över intressen som uppkommit på flertalet orter: 

• Få ut kommunala verksamheter på landsbygden 
• Boende och byggnation, äldre och barnfamiljer, boendeenkät 
• Åldrande befolkning 
• Detaljplaner för orter med omnejd 
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• Återvinningscentraler 
• Hur orten kan bli mer attraktiv 
• Nya fritidsaktiviteter oftast i form av fysiska aktiviteter med vid några tillfällen 
• Kulturaktiviteter på landsbygden 
• Utformning och uppfräschning av samhällets centrum 
• Aktiviteter för barn och unga 
• Trygghet i form av ex när man blir äldre, vattentäkter, trafiksäkerhet, räddningstjänst m.m. 
• Infrastruktur i form av cykelvägar/leder, kollektivtrafik, närtrafik, bredband m.m. 
• Skolan, som organisation och skolområdet 
• Strandskydd 
• Förfallna fastigheter 
• Finansiering till fritidsaktiviteter, anläggningar exempelvis promenadstråk, 
• Mountainbikebanor m.m. 
• Hur Värnamo kommun marknadsför orten med omnejd 
• Service och servicenoder 
• Vilken service vill landsbygdsmedborgarna ha 
• Ungdomars behov utifrån landsbygdsdialogerna, ex Horda, wifi, samlingsplats 
• Lyfta lokal historia 

 
Många av ovanstående punkter sträcker sig över i stort sett alla förvaltningar och bolag. För att nå 
våra landsbygdsinvånare behöver vi samarbeta och samordna den interna organisationens resurser 
för att effektivt få ut information, ha en bra service och tillgodose medborgarnas behov inom det 
kommunala uppdraget. Om man samarbetar över förvaltningsgränserna så skulle fordonet kunna 
beläggas heltid och användas i större utsträckning och anpassas till vad medborgarna efterfrågar. 
 
Förslag gällande den framtida biblioteksbussen utifrån ett landsbygdsperspektiv presenteras under 
rubriken Utvecklingsmöjligheter och användningsområden. 
 
 
Omvärldsanalys och framtidsspaning 
Omvärldsspaning 
Samhället utvecklas och förändras i snabb takt. Som en central verksamhet i lokalsamhället står 
biblioteken inför en mängd utmaningar som det inte går att bortse ifrån. Statistik visar att både 
besök och utlån minskar generellt i landet. Biblioteken har delvis varit fredade från större tvingande 
förändringar även om ständiga besparingar slimmat verksamheter och gjort den mer sårbar. 
Digitaliseringen, en av vår tids stora utmaningar, skapar en rad möjligheter för biblioteken som kan 
innebära ökad tillgänglighet för medborgarna. Men för att nå dit krävs vilja och kunskap både hos 
personal och användare. Samt nationella lösningar vad gäller licenser och finansiering. 
En förutsättning för att bäst kunna använda de resurser och den kompetens som finns är att 
biblioteksverksamheten organisatoriskt och praktiskt betraktas som en helhet. 
 
När den mobila verksamheten diskuteras handlar det ofta om fordonsstorlek och typ av körkort. 
Det är lätt att förvillas och tro att ett litet fordon med automatik kan köras med ett vanligt B-körkort, 
så är inte fallet utan det är fordonets totala vikt som avgör vilken körkortstyp som krävs. Ett mindre 
fordon fyllt med medier väger ofta så pass mycket att B-körkort inte är tillräckligt. 
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En förstudie som gjordes av Alvesta kommun (Nilsson & Månsson 2019) visade att trots att 
kommunen hade ett litet fordon, möjligt att framföra med B-körkort, var det oftast samma förare. 
Liknande exempel framkom i samtal på bokmässan, så även om det är möjligt är det inte säkert att 
man som bibliotekspersonal känner sig bekväm med uppgiften. Flera i personalen i Värnamo har 
dock ställt sig positiva och sett olika utvecklingsmöjligheter om det fanns ett fordon möjligt att köra 
med B-körkort.  
 
Det pågår många olika utvecklingsarbeten kring mobil biblioteksverksamhet i landet och utanför 
landets gränser. Det kan handla om att allt från att investera i en ny bokbuss byggd på lastbilschassi 
med utskjut till en elektrisk lådcykel. Utgångspunkten är syftet med verksamheten och vilka 
målgrupper man vill nå. Oavsett så är det en möjlighet att marknadsföra och kommunicera 
kommunens biblioteksverksamhet på andra platser, ibland oväntade och utanför centralorten och de 
fasta biblioteken. 
 
Nedan några exempel: 
Torsby bokbuss, som också nämndes i den tidigare utredningen, har tilldelats priset ”Årets bokbuss 
2019” av Svensk biblioteksförening. Det inledande stycket i motiveringen ger en bild av en 
verksamhet värd att undersöka och låta sig inspireras av: ”Mobil biblioteksverksamhet kan, när den 
ges rätt förutsättningar, vara en form av samhälls- och kulturinstitution som verkligen skapar ett 
mervärde för dem den är till för – alla. Förutsättningarna är bland annat att verksamheten kan 
utvecklas långsiktigt och att de som arbetar med verksamheten får vara delaktiga i en utveckling 
som har ett helhetstänkande kring allt som har med kultur och service att göra.” 
 
I Dalsland har fem kommuner, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål fått medel från 
Kulturrådets ”Stärkta bibliotek” för att bygga upp en mobil verksamhet med hjälp av en ombyggd 
husbil, kallad Läster – en läslustfarkost. Läsbussen ska inte förväxlas med traditionell 
bokbussverksamhet med reguljära turer utan syftet är att lyfta fram läslusten och bibliotekens 
verksamhet: 

• Ett sätt att ta biblioteket dit där människor är 
• Dyker upp på evenemang och bokningar på skolor, förskolor och fritids 
• Anpassar beståndet efter sammanhanget 
• Trivsamt häng med läsning i fokus 
• För alla åldrar 

 
I Simrishamns kommun är bokbussen en ny del av biblioteksverksamheten och resultatet av den 
verksamhetsförändring som skedde då samtliga filialer lades ner. Nu har bokbussen, som är av 
modell mindre, rullat på landsbygden i drygt ett år och under hösten 2019 görs en 
enkätundersökning som ska fungera som underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. I början av 
2020 kommer sammanställningen av undersökningen att presenteras bl.a. här; 
www.simrishamn.se/bibliotek  
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Göteborgs stadsbibliotek utvecklar sin mobila verksamhet och byter till 2 eldrivna bokbussar 
sommaren 2020. Man har gjort en upphandling med totallösning för service och underhåll, vilket 
innebär fler timmar för verksamheten som riktas till barn och deras familjer. 
 
Frågan vilka behov som finns och vilken verksamhet som ska erbjudas kan få olika svar, i 
Vingåkers kommun blev det inrättandet av en tjänst som Landsbygdsbibliotekarie. En satsning för 
att nå kransorterna och personer som inte är vana biblioteksanvändare. ”Tanken är att kunna 
underlätta för samverkan, integration, folkbildning, service, tillgänglighet, kunskap, kompetens och 
innovativitet. Därtill ska landsbygdsbibliotekarien, genom att tillhandahålla och sprida kunskap om 
de olika digitala tjänster som biblioteket erbjuder, arbeta för att överbygga den digitala klyftan”. 
Fokus är samverkan med lokalsamhället, nätverksbyggande och användning av befintliga lokaler, 
där människor redan möts. 
 
I ”Aspekter av bokbussens evolution”, en kandidatuppsats presenterad 2018 av Dirk Rydqvist, 
Högskolan i Borås, finns bokbussverksamhetens ursprung och historia beskriven, hänvisningar till 
flera uppsatser men intressantast i detta sammanhang är de intervjuer som görs med 
bokbussbibliotekarier och bibliotekschefer i tre kommuner. Kommuner med olika förutsättningar 
men med det gemensamma att de utvecklar sin mobila biblioteksverksamhet. Tillgänglighet, 
marknadsföring och verksamhetsutveckling är några av rubrikerna. 
”Fördelen med bokbussen är att den är mobil. Traditionellt ser man på bokbussen som ett 
minibibliotek, men idag tänker vi om bokbussen som en plats, en möjlighet. Ibland kan den köra 
böcker och medier. Ibland kan den vara ett litet minikulturhus. Ibland kan den vara liksom en 
workshop. Bussen kan också funka som ett medborgarkontor. Det finns otroliga möjligheter.” 
 
”Man måste ha tentaklerna ute och lyssna av vad som händer, varje dag, varje vecka måste du ha 
koll på vad som händer i kommunen hela tiden och du måste liksom ha en plan: Ok, vad gör vi? Vi 
gör så här: vi tar bussen dit och gör si och så.” 
 
En av kommunerna ersätter sin gamla bokbuss med en ny medan en annan kommun köper in en 
bokbil som går att köra med B-körkort. De olika valen av fordon speglar att behov, planering och 
utveckling av verksamheten kan ta sig olika uttryck men målet är detsamma. 
 
Det finns fler exempel på kommuner som utvecklar sin mobila biblioteksverksamhet, med olika 
typer av fordon och inriktning. Inom Svensk biblioteksförenings Expertnätverk för mobil 
biblioteksverksamhet finns stor kunskap om vad som händer, var och när, som man generöst delar 
med sig av till andra kolleger. 
 
 
Utvecklingsmöjligheter och användningsområden 
Utifrån ett verksamhetsperspektiv 
En förutsättning för utveckling av den mobila biblioteksverksamheten i Värnamo kommun är att en 
genomlysning görs och att tydliga mål för hela biblioteksorganisationen arbetas fram. Därefter 
konkretiseras planer och mål för de olika verksamhetsområdena. Att den mobila verksamheten har 
betydelse, inte minst för landsbygden, står utan all tvekan, men oberoende det måste det finnas en 
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verksamhetsplan med tydliga mål. Finns en sådan blir det även lättare att kommunicera fördelar 
med samverkan till andra aktörer i kommunen och civilsamhället. 
 
Vad efterfrågas, vilka behov har de boende på landsbygden och vilka samarbetsparter finns i 
kommunens förvaltningar och kransorter? Nya landsbygdsdialoger planeras under 2020 men för att 
nå djupare krävs att dessa kompletteras med ett mer koncentrerat utforskande av biblioteksbussens 
verksamhet och potential för framtiden. 
 
I samtal med stadsbibliotekets personal framkom intresse för att utveckla samarbete med 
biblioteksbussen och det framfördes några förslag på hur den mobila verksamheten ytterligare 
skulle kunna förstärka bibliotekets närvaro i hela kommunen, t.ex. genom att de aktiviteter som sker 
tillsammans med Teknikcenter i Gummifabriken också erbjuds på landsbygden. Antingen i 
biblioteksbussen eller i befintliga lokaler på orterna. Likaså kan servicen till äldre utvecklas via den 
mobila verksamheten och bibliotekets uppdrag för ökad digital delaktighet samt närvaro vid olika 
event runt om i kommunen. Flera betonade att med ett mindre fordon, som går att köra med B-
körkort, skulle möjligheterna bli fler. 
 
”Boka en bibliotekarie”, en tjänst som innebär att man bokar tid hos en bibliotekarie fortsätter att 
utvecklas på stadsbiblioteket, denna tjänst skulle med teknikens hjälp kunna erbjudas på fler ställen 
i kommunen och via biblioteksbussen. 
 
Det digitala biblioteket måste utvecklas parallellt med den traditionella verksamheten då allt fler av 
bibliotekets tjänster blir tillgängliga digitalt och användningen av dessa tjänster förmodas öka. Hur 
denna utveckling kommer att påverka den mobila verksamheten vet vi i dagsläget förhållandevis 
lite om, men att behovet av bibliotekariekompetens för läsfrämjande, källkritik, ökad digital 
delaktighet m.m. fortsatt kommer att efterfrågas och behövas vet vi med säkerhet. För landsbygdens 
del kan det innebära att redan etablerade mötesplatser kommer att spela en större roll för 
biblioteksverksamheten då det främst är bibliotekariekompetensen som efterfrågas. 
 
Ett mobilt bibliotek innebär stor flexibilitet och betyder att biblioteket kan vara på platser där både 
låntagare och icke-besökare befinner sig. En förutsättning för detta är att verksamheten inte är helt 
uppbunden kring en fast turlista utan att det finns utrymme för viss rörlighet. Vilket i sin tur kräver 
ett annat sätt att planera för verksamhet och underhåll. 
 
Allt fler kommuner prioriterar särskilda målgrupper när det gäller den mobila verksamheten. Det 
kan vara barn och deras vuxna, äldre eller personer med annat modersmål än svenska. Några 
kommuner i Östergötland har testat att använda bokbussen specifikt för att öka den digitala 
delaktigheten hos medborgarna i projektet ”Digital mediebuss”. Resultatet visade att det krävs 
samverkan mellan olika aktörer för att lyckas, det är inget biblioteket ensamt kan ta ansvar för. 
Detta har man redan beaktat i Värnamo kommun, då det i både Verksamhetsplan för kulturnämnden 
2020-2022 och Plan för digitalisering 2019-2022 tillskrivs biblioteken tillsammans med 
kontaktcenter och Campus en central roll för medborgarnas digitala delaktighet. Inom detta uppdrag 
kan den mobila verksamheten komma att spela en central och viktig roll. 
 
Som tidigare nämnts har flera förvaltningar redan verksamhet i kransorterna vilket innebär att en 
ökad dialog och planering tillsammans med kulturförvaltningen och den mobila 
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biblioteksverksamheten borde gynna de boende på landsbygden. Initialt handlar det om att 
kartlägga vem som gör vad och när för att därefter söka lösningar och samverkansvinster. 
Entusiastiska tjänstemän är positivt men inte tillräckligt ur ett långsiktigt hållbarhets- och 
förtroendeperspektiv. 
 
Det övergripande målet måste vara att en likvärdig biblioteksservice erbjuds i hela kommunen. 
 
Utifrån ett landsbygdsperspektiv 
Landsbygdens Kontaktcenter 
Biblioteksbussen skulle kunna bli landsbygdens plattform för samhällsinformation där förvaltningar 
och bolag samarbetar och samverkar för att ge landsbygdsinvånarna bra service och information. 
Landsbygdsinvånarna upplever sig ofta förfördelade, att de missgynnas och att allt hamnar i 
centralorten. Ur ett demokratiperspektiv är detta mindre bra. En av anledningarna till att lands-
bygdsdialogen blev till var för att stävja detta och sätta människan i centrum och arbeta för att få till 
en än mer attraktiv landsbygd som man kan bo, leva och verka i. Invånarna i området har bäst 
kunskap om på vad som är bra, saknas eller vad som behöver utvecklas. 
 
Biblioteksbussen skulle kunna vara landsbygdsdialogens ”förlängda arm” där tjänstepersoner från 
den interna organisationen och bolagen tillsammans med kulturförvaltningen 
planerar ”informationsresor” till orterna och ge fördjupad information om de aktuella utmaningarna 
för landsbygden som kommit fram under dialogmötena. Man ”kundanpassar” resorna utefter de 
behov som medborgarna har och anpassar informationen. På så sätt flyttar man också ut kommunal 
verksamhet och kundanpassar. Eftersom det finns många frågor som är samma oavsett var du bor på 
landsbygden skulle man exempelvis kunna ha teman. 
 
Använda ny teknik och andra logistiska lösningar 
Om fler ska kunna använda/köra fordonet så behöver vissa delar av verksamheten nya lösningar. 
Om det inte finns en bibliotekarie på bussen så skulle man kunna koppla upp sig mot en 
bibliotekarie på ett fast bibliotek där man kan få hjälp och tips. På så sätt skulle biblioteket kunna ge 
ett större och kvalitativt utbud än det urval som man tar med sig. 
 
Det medborgaren beställer från biblioteket skulle kunna fraktas till ett förvalt logistikcentrum för 
orten där man kan hämta ut sin bok. Antingen kan man utveckla ett internt logistiksystem där man 
samverkar med förvaltningar som redan idag är ute och kör eller så skulle man kunna upphandla 
tjänsten. Tanken med detta är för att öka servicen och att man på så sätt få bort vikt från fordonet så 
att fler kan köra/använda det. En annan effekt är att fordonet skulle kunna vara ute fler dagar och 
tillfällen än idag. Många events eller samlingar är på kvällar och helger och skulle man då kunna få 
besök av bussen på fler tider så skulle servicen öka. Kommunen skulle på så sätt vara mer 
närvarande på landsbygden. 
 
Ett annat förslag är att kunna koppla upp sig mot kontaktcenter på samma sätt som mot 
bibliotekarien för att få en ökad service på landsbygden. Att tillgången till bredband är god på 
landsbygden underlättar att möta de digitala utmaningarna. Digitaliseringsstrategen tillsammans 
med it-avdelningen ser över dagens tekniska funktioner och planerar för framtidens, i detta 
sammanhang måste den mobila verksamhetens krav och behov tydligt kommuniceras. 
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Samverkan med andra delar av den kommunala organisationen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Återkommande i samtalen med personalen i Värnamo har varit den mobila biblioteksverksamhetens 
service till skolor och förskolor. Trots att den i hållplatstid räknat omfattar ca 1/3 av tiden är det den 
del av verksamheten som flest tar upp, funderar kring och ifrågasätter. Anledningen är troligen att 
det saknas riktlinjer och synkning med övrig verksamhet som sker i samverkan med 
skolor/förskolor i kommunen. 
 
Både skolan och biblioteken har ett tydligt uppdrag att arbeta språk- och läsfrämjande när det gäller 
barn och unga. För skolans del via skollagen (2010:800) och bibliotekslagen (2013:801) när det 
gäller folkbiblioteken. För folkbiblioteken handlar det främst om barn och ungas läsning på fritiden. 
Vikten av digital kompetens för barn och unga är lätt att tappa bort i tron att det endast gäller äldre 
personer men även inom detta området har både skolbibliotek och folkbibliotek tydliga uppdrag. 
 
Samarbete mellan skola och folkbibliotek är sedan länge etablerat och tar sig många olika uttryck, 
inte sällan är det entusiastiska pedagoger och bibliotekarier som ser vinster för barnen genom arbete 
som utförs över professionsgränserna. I kommunernas biblioteksplaner, vilket är lagstadgat att det 
ska finnas, bör skolbiblioteksverksamheten finnas med samt inriktning och omfattning av 
samverkan mellan folkbibliotek och skola vara tydligt formulerad. 
 
Enligt skollagen är det rektorerna som ansvarar för skolbiblioteksverksamheten. 
 
Från den tidigare utredningen har följande stycke hämtats: 
”Biblioteksbussen som skolbibliotek 
Biblioteksbussen har tidigare godkänts och fungerar idag som ersättning för ett bemannat 
skolbibliotek på sex skolor på följande orter: Kärda, Hånger, Tånnö, Fryele, Horda och Gällaryd. 
Eleverna har tillgång till sitt mobila skolbibliotek varje vecka; en gång varannan vecka genom 
skolturen samt en gång varannan vecka på kvällstid på ortens hållplats för allmänheten. Vid 
skolturerna är biblioteksbussen dubbelbemannad för att kunna bistå de många elever och pedagoger 
som samtidigt besöker bussen. Kvällstid är bussen enkelbemannad.” 
 
Skolinspektionen presenterade 2018 en granskning som gjorts av i vilken utsträckning skolor 
använder skolbiblioteket som en pedagogisk resurs för elevers lärande. De konstaterade att det finns 
stora variationer när det gäller beståndet av medier och fackutbildad personal. 
 
Den bibliotekarietjänst på 20% som finns för att täcka upp bemanningen på de turer som stannar vid 
skolor/förskolor är en tjänst där det ofta har bytts personal. Det finns inga upparbetade rutiner eller 
kontaktpersoner på skolorna utan är upp till den som för tillfället har tjänsten att organisera på bästa 
sätt. 
 
Bibliotekschefen tog initiativ till och påbörjade en skolbiblioteksutredning 2015 då hon var ny i 
kommunen men arbetet fick läggas åt sidan på grund av tidsbrist. Medvetenheten om behovet finns 
och under hösten 2019 har en dialog med Linnéuniversitetet förts och arbetet planeras att tas upp på 
nytt i samarbete med en grupp studenter. 
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Efter samtal med en representant från Barn- och utbildningsförvaltningen blev det väldigt tydligt att 
en utredning kring skolbiblioteksverksamheten i Värnamo kommun är högst aktuell. Inte minst 
behöver Kulturförvaltningen ta ställning till vilken service man är beredd att ge skolorna och till 
vilket pris. Därefter behöver det kommuniceras tydligt inom biblioteksverksamheten så att 
frustrationen byts till positiv energi med fokus på barnens läslust och samverkan med pedagogerna. 
På samma sätt behöver informationen spridas inom skolans organisation och till de ansvariga 
rektorerna. 
 
Lämpligt är att skolan involveras i det pågående arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan för 
Värnamo kommun. I den tidigare biblioteksplanen från 2011 ingår inte skolbiblioteksverksamheten. 
 
Gummifabriken 
I Gummifabriken möts kultur, näringsliv och utbildning och där finns goda förutsättningar för 
dialog och praktisk samverkan. Utmaningen är att lyfta verksamheten utanför väggarna och låta 
även landsbygden ta del av aktiviteter och evenemang. Sätten är många och via tekniska lösningar 
kan de bli ännu fler. Om biblioteksverksamheten betraktas som en helhet blir förutsättningarna för 
att lyckas betydligt större. 
 
Omsorgsförvaltningen 
Bibliotekarietjänsten med ansvar för den uppsökande verksamheten med målgruppen äldre och 
personer med funktionsvariationer, servar idag fyra äldreboenden centralt i Värnamo. Samarbete 
sker med omsorgspersonalen men det finns inga riktlinjer eller överenskommelser mellan 
förvaltningarna, vilket betyder att verksamheten bygger på personalens intresse och engagemang. 
Bibliotekets Boken kommer-verksamhet, som riktar sig till personer som inte själva kan komma till 
biblioteket, har ett fåtal användare i centralorten. Hemtjänstpersonalen har slutat att ta med böcker 
och av den anledningen ses den resurskrävande verksamheten nu över. 
 
I arbetet med den kommande biblioteksplanen bör även omsorgsförvaltningen involveras. På så sätt 
skulle man säkra att äldre och andra grupper, oavsett bostadsort, får del av bibliotekets service. 
 
Serviceförvaltningen 
Inom serviceförvaltningen finns flera verksamheter, kontaktcenter, It-avdelning, post och 
logistikenhet, som på olika sätt har beröringspunkter med den mobila biblioteksverksamheten. I ett 
framtida scenario finns troligen andra lösningar när det gäller service och underhåll för bibliotekets 
fordon oavsett typ. 
 
Ett tydligt uppdrag finns redan i Värnamo kommuns Plan för digitalisering 2019–2022; ”För 
Värnamo kommun är biblioteken och kontaktcenter, i samarbete med och tillsammans med 
Campus/utbildningsakademin, viktiga och centrala aktörer i arbetet med medborgarnas digitala 
delaktighet.” En förutsättning för att nå målen är att arbetet sker med utgångspunkten att nå 
samtliga i kommunen, oberoende av ålder och bostadsort. Till detta samarbete bör även föreningar 
och studieförbund bjudas in. 
 
Utvecklingsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen är en övergripande verksamhet inom kommunen där digitaliserings-
strategen och landsbygdsutvecklaren ingår tillsammans med flera andra strategiskt viktiga tjänster. 
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Biblioteket har etablerat kontakt med kommunens digitaliseringsstrateg och det visar sig att genom 
att lära mer om varandras verksamheter ökar möjligheterna till samarbete snabbt. 
 
Den kunskap som finns om landsbygden, framför allt via tjänsten som landsbygdsutvecklare, är en 
resurs då det gäller att kartlägga och utveckla den mobila verksamheten i relation till var boende 
och aktiviteter sker idag och vad man spår inför framtiden. 
 
Övriga förvaltningar 
I kommunen finns ”Gruppen för mål och resultat” som är förvaltningsövergripande. 
Bibliotekschefen, som deltar i gruppen, ser här stora möjligheter att kommunicera bibliotekets 
verksamhet och skapa dialog kring samverkan och delaktighet, främst i arbetet med kommunens 
nya biblioteksplan. På grund av vakanser har inga möten ägt rum under hösten. 
 
 
Möjligheter till samverkan med andra kommuner 
GGVV-området 
Av kommunerna inom GGVV-området (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo) är det endast 
Gislaved som har bokbussverksamhet. 
 
Via mail skickades ett antal frågor till bibliotekscheferna i Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd för att 
undersöka intresset för mobil biblioteksverksamhet och eventuell samverkan kring en sådan. 
 
De fyra bibliotekscheferna inom GGVV-området startar i höst ett bibliotekschefsnätverk med målet 
att öka samverkan mellan kommunerna. Därför kom frågan om mobil biblioteksverksamhet lägligt 
och samtliga svarade att de är intresserade av att diskutera även denna fråga tillsammans. 
 
Gnosjö och Vaggeryd är mindre kommuner och bedömer att tillgängligheten vad gäller fasta 
bibliotek är relativt god och man har inga planer på att skaffa varken bokbuss eller bokbil. Däremot 
beskriver de båda cheferna hur de vill utveckla den uppsökande verksamheten. I Gnosjö genom 
ökad lokal samverkan och pop up-verksamhet och i Vaggeryd planerar man att söka medel via 
Kulturrådets ”Stärkta bibliotek” till en Sagobil för att bedriva uppsökande verksamhet på 
skolor/förskolor samt äldreboende. 
 
Bokbussverksamheten i Gislaved liknar den i Värnamo med den skillnaden att man gör 120 
stopp/månad och endast besöker två landsbygdsskolor som betalar för tjänsten. Bibliotekschefen 
berättade vidare att bokbussen är 13 år och att man haft svårt att rekrytera sedan bokbusschauffören 
gick i pension i fjol. Gislaveds kommun har de senaste somrarna haft sommarlovsverksamhet med 
pop up-bibliotek men då använt sig av en vanlig bil istället för bokbussen eftersom man saknat 
chaufför. 
 
I Gislaveds kommun görs en organisationsöversyn av biblioteksverksamheten som även innefattar 
bokbussen och man är intresserad av att diskutera den mobila verksamhetens utveckling 
tillsammans med Värnamo för att söka nya och hållbara lösningar. 
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Nässjö kommun 
Kontakt togs även med bibliotekschefen i Nässjö kommun eftersom man där fick ”Stärkta 
biblioteksmedel” 2018 till en bokbil. Upphandlingen är klar med beräknad leverans sommaren 
2020. Leverantör är Fellwings Karosseri som även levererat biblioteksfordon, i varierande 
utförande, till andra kommuner. 
 
B-körkort är det som kommer att krävas för att köra bokbilen i Nässjö vars främsta målgrupp är ca 
50 förskoleavdelningar i kommunen. Avtal för den verksamheten finns inte och kommer inte heller 
att tecknas i nuläget. I övrigt är bokbilen tänkt att användas så flexibelt som möjligt inom 
förvaltningen och det finns inga planer på att hyra ut den till andra kommuner. 
 
Övriga kommuner i Jönköpings län 
Jönköping och Vetlanda är de två andra kommunerna i länet som har bokbussverksamhet. 
Jönköping har även en bokbil som främst används för uppsökande verksamhet med äldre som 
målgrupp. 
 
 
För- och nackdelar med olika bussmodeller 
Genom hela arbetet har frågeställningen kring fordonstyp funnits med. Det är en högst relevant 
fråga när det gäller en investering som ska vara över en lång tidsperiod. Idag har Värnamo en 
biblioteksbuss vars storlek mycket väl lämpar sig för att fylla funktionen av social mötesplats för 
boende på landsbygden. Statistiken visar dock att antalet besökare på vissa hållplatser är lågt trots 
en längre stopptid. Så frågan är om behovet finns och hur det i så fall ser ut? Vilket direkt leder 
vidare till frågan kring vilken typ av verksamhet som ska bedrivas? Om målet är att 
biblioteksbussen ska fungera som en rullande filial måste verksamheten tydligt och aktivt ha den 
inriktningen. Om verksamhetens bas inte ska vara ett större fast bestånd av medier ökar 
flexibiliteten och användningen. Beroende på verksamhetens inriktning behöver servicen inte bli 
sämre även om utformningen blir annorlunda jämfört med dagens. 
 
Biblioteksbussen används förhållandevis få timmar per vecka idag. Vilket främst hänger samman 
med att ett så stort fordon som biblioteksbussen kräver förare med lastbilskörkort. Det begränsar 
användningen och gör verksamheten sårbar. 
 
Ett fordon, där vikten inte överstiger 3,5 ton kan framföras med körkort för personbil men så snart 
vikten ökar ställs andra krav på körkortsbehörighet. För att användning inom förvaltningen och 
samverkan med andra förvaltningar ska vara intressant att utveckla skapar ett fordon, möjligt att 
köra med B-körkort, fler möjligheter. Investeringskostnaderna för ett sådant fordon är cirka  
2,5–3 miljoner kronor, beroende på modell, inredning och utrustning. 
 
Många events och arrangemang på landsbygden sker på helger då nuvarande biblioteksbuss står 
still. Ett mindre fordon ökar möjligheterna att medverka eller samverka för att synliggöra och 
marknadsföra bibliotekets tjänster och annan service som kommunen erbjuder. 
 
Tillgänglighet är ett perspektiv som är viktigt när det gäller all biblioteksverksamhet och svaret 
handlar inte om fordonstyp utan snarare om verksamhetens utformning och vilka krav som då ska 
ställas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 
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Servicen till skolor/förskolor på landsbygden hur ska den bedrivas? Dagens och morgondagens 
skolbiblioteksverksamhet kräver både regelbunden tillgång till bibliotekariekompetensen och 
medier. Tveksamt om möjligheten att besöka biblioteksbussen en gång per vecka motsvarar detta. 
Medier kan erbjudas på olika sätt och tekniken vara ett stöd i kontakten med bibliotekarien. Allra 
viktigast ur barnens perspektiv är att de erbjuds en likvärdig service av god kvalité oavsett skola i 
kommunen. 
 
Många orter saknar numera ett naturligt centrum då affär, bank och annan service försvunnit, vilket 
resulterat i att människor möts på andra ställen. Dessa mötesplatser tillsammans med befintliga 
lokaler behöver identifieras och verksamheten anpassas för att vara där människorna är. Med ett 
mindre fordon ökar möjligheterna att stanna på platser som idag inte är tillgängliga för den stora 
bussen. 
 
Bibliotekskatalogen på webben där det är förhållandevis enkelt att både reservera och låna om 
medier ökar tillgängligheten och minskar behovet av ett större mobilt bestånd. Det går att utveckla 
den läsfrämjande delen på webben vilket kan vara till hjälp för de låntagare som vill hitta ”en bra 
bok” att läsa. De mänskliga mötena och samtalen skall inte underskattas, de är en betydelsefull del 
av verksamheten. Men det är förutsättningarna för att de kan ske som är allra viktigast, var de sker 
är av underordnad betydelse. 
 
I förstudien som Nilsson & Månsson (2019) gjorde på uppdrag av Alvesta kommun finns ett avsnitt 
kring vilka för- och nackdelarna är beroende på val av fordon: 
 
 Ombyggd lastbil 

med utskjut 
Stor buss, större 
än 10 meter 

Mindre buss, som 
nuvarande buss 

Flera mindre fordon 

Fördelar -Störst yta för 
evenemang 
-Möjlighet för 
teknisk utrustning 
-Tillgänglighets-
anpassning 

-Stor yta för 
evenemang 
-Kostnad i 
förhållande till 
utskjut 
-Möjlighet för 
teknisk utrustning 
-Tillgänglighets-
anpassning 

-Kostnad 
-Smidighet 
-Tillgänglighets-
anpassning 

-Inköpskostnad 
-Miljövänligt 
drivmedel 
-Smidighet 
-Möjlighet till mer 
frekventa besök 
-Variation i utbud 

Nackdelar -Kostnad 
-Kräver lastbils-
körkort 
-Viss inflexibilitet 
-Drivmedel 
-Komplicerad 
teknik 

Viss förlust av yta 
-Kräver 
lastbilskörkort 
-Drivmedel 

-Begränsad yta 
-Mindre 
utrustning 
-Kräver B-körkort 
-Drivmedel 

-Sämre 
mötesplatsfunktion 
-Ingen möjlighet till 
evenemang 
-Mindre utrustning 
och utbud 

Möjligheter inom 
Four-Space 
metoden 

Mötesplats 
Lärande 
Inspiration 
Deltagande 

 Mötesplats 
Lärande 
Inspiration 
(Deltagande) 

Mötesplats 
Lärande 
Inspiration 
(Deltagande) 

Lärande 
Inspiration 
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Modellen ger en intressant bild av olika parametrar att ta hänsyn till inför val av fordon. 
 
Oavsett val av fordonsmodell så är de första frågorna att ställa vilken typ av verksamhet det finns 
behov för och resurser till. Det som blivit väldigt tydligt under arbetets gång är att parallellt med 
planering av ett nytt fordon krävs en kartläggning/genomlysning av verksamheten och att 
kommunens övriga förvaltningar involveras för bästa möjliga effekt av investeringen. 
 
I arbetet med översyn och genomlysning av biblioteksverksamheten är en bra utgångspunkt den 
sk. ”Four-Spaces metoden” som nämns i tabellen ovan och som det också refereras till i andra 
källor (Pärsdotter, 2017. Rydqvist, 2018). Den härstammar från en, inom biblioteksvärlden, känd 
dansk studie (Andersson, Skot-Hansen, 1994) som presenterar folkbibliotekets roll i fyra 
huvudfunktioner.  
 
Teorin har utvecklats och biblioteksverksamheten presenteras numera som fyra överlappande rum; 
rum för inspiration, rum för lärande, rum för möten, rum för skapande. Att även använda den 
beskrivningen av biblioteksverksamheten i dialog med andra förvaltningar och aktörer kan skapa 
förutsättningar för helt nya samarbeten både vad gäller den mobila biblioteksverksamheten och 
övrig verksamhet. 
 
 
Slutsatser och rekommendationer 
I samtalen med bibliotekspersonalen blev det uppenbart att man, parallellt med planering och inköp 
av ett nytt fordon, måste göra en genomlysning av biblioteksverksamheten med särskilt fokus på 
biblioteksbussen. Vi bedömer att detta är en förutsättning för att skapa den organisatoriska helhet 
som krävs för att kunna erbjuda alla kommunens medborgare en likvärdig biblioteksservice, oavsett 
ålder och bostadsort – så som folkbibliotekens uppdrag beskrivs i bibliotekslagen. 
 
Valet av fordonstyp måste utgå från behov, förutsättningar och resurser. Omvärlden och den 
pågående samhällsomställningen spelar en stor roll och är omöjlig att bortse ifrån. Några av de 
faktorer som har direkta beröringspunkter med den mobila verksamhetens framtid är klimat, 
långsiktig hållbarhet, ekonomi och digitalisering. 
 
Inför förnyelse och utveckling är det är ofrånkomligt att fundera över kostnaden för en verksamhet. 
När det gäller biblioteksbussen, som idag används fyra av veckans sju dagar, måste frågan ställas 
om det finns andra, effektivare, sätt att bedriva verksamheten utan att sänka kvaliteten. 
 
För att vara en klok investering behöver nästa generations biblioteksbuss kunna köras med B-
körkort, eftersom den då kan användas i många fler sammanhang. Men för att förverkliga dessa 
många möjligheter krävs dessutom en organisatorisk helhetssyn, förändrat arbetssätt, ökad 
samverkan både mellan förvaltningarna och mellan kommunen och civilsamhället. 
 
Möjligheterna ryms i flexibla lösningar som kan prövas och omprövas över tid. 
 
  

31



 16 

Våra rekommendationer är följande inför investering av nytt fordon till den mobila 
biblioteksverksamheten: 
 

• Att en genomlysning av biblioteksverksamheten görs med särskilt fokus på biblioteksbussen 

• Att projektering för inköp av ett fordon möjligt att köra med B-körkort påbörjas 

 Att servicen till skolor/förskolor tydliggörs inom kulturförvaltningen och i dialog med barn- 
och utbildningsförvaltningen. Det kan lämpligen ske i samband med skolbiblioteks-
utredningen och arbetet med Värnamo kommuns biblioteksplan 

 Att dialog och planering för samverkan på ledningsnivå ökar så att kommunens samlade 
service till boende på landsbygden tas tillvara och utvecklas så effektivt som möjligt 

• Att kontakt tas med Gislaveds kommun för erfarenhetsutbyte och eventuell samverkan kring 
utveckling av den mobila biblioteksverksamheten 
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Utvecklingsmöjligheter med mobil biblioteksverksamhet 
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Kulturförvaltningen            
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Sammanfattning

Bibliotekets uppsökande verksamhet skulle kunna utvecklas genom att bli mer mobilt. 

Framtiden är snart här och det gäller att blicka framåt. Värnamo växer som kommun. Den 

kommunala servicen bör utvecklas i samma takt. Med en liten buss som kan köras på B-

körkort blir bussen tillgänglig för kulturförvaltningens bibliotekarier för olika 

verksamhetsuppdrag. De medborgare som av olika skäl har svårt att ta sig till biblioteket kan 

få sitt servicebehov av biblioteksverksamhet uppfyllt genom den mobila verksamheten. 

Uppsökande verksamhet är också en metod för biblioteket att nå icke-besökare eller sällan-

användare av bibliotek.
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Utvecklingsmöjligheter med mobil biblioteksverksamhet 

Vilka utvecklingsmöjligheter ser vi med kombinationen buss och biblioteksverksamhet på lite 

längre sikt?  Bibliotekets uppsökande verksamhet skulle kunna utvecklas genom att bli mer 

mobilt. 

De förslag som framförs här får ses som möjligheter till utveckling och kräver mer resurser 

eller omfördelning av befintliga resurser i form av personal och budget.

En mindre buss som lätt tar sig fram i tättbebyggt område eller på mindre vägar på 

landsbygden vore ett bra komplement till den stora bussen. En liten buss lämpar sig till att 

besöka ett antal enskilda individer eller mindre grupper. Bibliotekarien byter ut beståndet i 

bussen utifrån vilka som ska besökas. Den stora bussen rymmer fler medier och ger ett brett 

utbud av medier för att vara attraktivt för allmänhet och skolor. Den utvecklingspotential vi 

ser kräver i första hand omdisponering i befintliga tjänster  men även mer resurser i form av 

personal och fordon beroende på hur omfattande utvecklingen av uppsökande verksamhet ska 

få bli. En del av förslagen kräver också kompetensutveckling. Den största 

utbildningssamordnaren inom bibliotekssektorn är den regionala biblioteksverksamheten. 

Läsdelegationen föreslår att det görs ett nationellt läsfrämjandelyft för bibliotekarier där staten 

tar ett större ansvar för kompetensutvecklingen för bibliotekarier. Kommunen bör i samarbete 

med regionen verka med särskilt fokus på barn och ungas läsning. Kompetensutveckling är 

således ett gemensamt ansvar för stat, region och kommun för att biblioteksverksamheterna 

ska få bra förutsättningar att utvecklas (SOU2018:57, s. 149-152).  

Liten buss för uppsökande verksamhet

Värnamo växer som kommun. Den kommunala servicen bör utvecklas i samma takt. En 

kompletterande buss för uppsökande verksamhet skulle bidra till att ge en service bättre 

anpassad till den växande befolkningen. 

Utredningen visar på att den uppsökande  biblioteksverksamheten skulle kunna utvecklas och 

nå  grupper och individer som själva har svårt att ta sig till biblioteket. Bedömningen är att det  

krävs tid och resurser för att arbeta fram en mobilt uppsökande verksamhet och förankra den i 

de olika kommunala verksamheterna och i den egna organisationen varför det arbetet bör 

påbörjas så snart som möjligt. En utökning av den mobila verksamheten skulle främja 

kommunala verksamheter som förskolor, äldre- och handikappomsorg. Avtal och uppföljning 

med de kommunala verksamheterna kan också säkra verksamheten på sikt.
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En liten B-körkortsbuss skulle fungera väl för uppsökande verksamhet. En B-körkortsbuss tar 

sig lätt fram i stadsmiljö. De flesta av bibliotekspersonalen har B-körkort och har möjlighet att 

köra fordonet i tjänsten. Det är inte så många bibliotekarier som har eller är beredda att ta  C1-

körkort för tung lastbil mellan 3,5 och 8 ton, vilket krävs för de medelstora bokbussarna, eller 

C-körkort för tung lastbil (oavsett vikt) vilket krävs för att köra de större bokbussarna.

Det finns inte möjligheter inom befintlig budget eller investering att köpa in ytterligare en 

buss för nästan 2 miljoner kronor plus årliga driftskostnader.

Genom en ansökan om ”Stärkta bibliotek” till Kulturrådet för en buss som kan köras på B-

körkort, medier till bussen samt en projekttjänst under en ett till tre års tid så skulle denna 

verksamhet kunna etableras. Beviljas detta har Värnamo goda förutsättningar att permanenta 

verksamheten efter projektåren under förutsättning att kulturförvaltningen kan få beviljat en 

årlig driftsbudget för en liten uppsökande biblioteksbuss samt ett medieanslag för denna buss. 

Utvecklingsförslag

Här presenteras ett antal möjliga utvecklingsområden för uppsökande verksamhet.

Äldre- och handikappomsorg

I dag lämnar biblioteket böcker på några äldreboenden i kommunen, vårdcentraler och 

folktandvård. En mindre buss skulle underlätta transporterna och förbättra servicen och 

utbudet av medier. Biblioteket anordnar även ett antal kulturarrangemang riktade till 

handikappomsorgen och som publiceras i deras fritidsalmanacka. Kulturutbudet kan 

utvecklas.

Genom fördjupat samarbete mellan kulturförvaltning och äldre- och handikappomsorg skulle 

man tillsammans  kunna arbeta med att öka personalens kunskap och användande av kultur i 

det dagliga vård- och omsorgsarbetet. Syftet är att skapa en god folkhälsa och livskvalitet. 

Bokbussens uppsökande verksamhet kan vara en del i arbetet med att förbättra tillgången av 

kultur för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar. 

Integration

Biblioteksbussen kan ta sig till orter och områden där många nya invånare bor. Använd 

bussen för olika integrations-arrangemang för olika grupper, till exempel bokpratsturnéer och 

bokcirklar med Lättläst-böcker för nya svenskar. Samtidigt tar man med sig aktuell och 

relevant information. Då kan man till exempel informera om ”Låna en Värnamobo”. Tjänsten 
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”Låna en Värnamobo”  innebär att man som nysvensk kan boka en Värnamobo att samtala 

med för att öva svenska språket samt få information om hur det fungerar i lokalsamhället.  

Talboken kommer

Bibliotekspersonal ringer och samtalar med talbokslåntagare och skickar sedan hem talböcker  

enligt önskemål per post eller digitalt via talboksspelare. Det finns också en bokcirkel för 

talböcker på biblioteket. Utöver det finns ett behov för fysiska besök i hemmet, en social 

samvaro kring litteraturen. Talbokslåntagarna uttrycker på olika sätt behovet av en 

uppsökande verksamhet på grund av sina svårigheter att besöka biblioteket. Det finns 

personer med synskada som tar risker för att själva ta sig till biblioteket för att få till en stunds 

personligt möte med en bibliotekarie.

Boken kommer

”Boken kommer” är en tjänst som ett litet antal kommuninvånare använder. Främst är det 

personer ute på landsbygden som blev drabbade när bokbussens turer lades om till färre och 

större hållplatser där den stora bussen lättare kan ta sig fram och kan stå längre stunder. Även 

enstaka seniorer i centrala Värnamo har tjänsten.  Biblioteket håller på att ta fram riktlinjer för 

Boken kommer-verksamheten för att kunna marknadsföra och erbjuda tjänsten till fler 

kommuninvånare, som har behov av hemleverans av böcker. En mindre biblioteksbuss kan 

vara en resurs i Boken kommer-tjänsten.

Boka hem en bibliotekarie

Biblioteket har börjat med en tjänst som heter ”Boka en bibliotekarie” för att erbjuda våra 

besökare fördjupad hjälp med inom olika tjänster:

 Databassökning
 E-media (e-böcker och e-ljudböcker) 
 E-tjänster, t.ex. Biblio, Pressreader, Ztory
 Fjärrlån 
 Kurslitteratur 
 Lästips  
 Släktforskning 
 Språklust recept
 Talböcker och Legimus-avtal
 Vetenskapliga artiklar.

Det finns nu ett nytt nationellt uppdrag som heter Digitalt först. För bibliotekens del innebar 

det att först kompetensutveckla personalen för att sedan aktivt arbeta med att öka invånarnas 
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digitala kompetens. Inom det uppdraget bör biblioteken utforma nya arbetssätt för att nå de 

invånare som av olika anledningar vanligtvis inte använder sig av biblioteket som en resurs.  

Den nationella biblioteksstrategin påtalar att bibliotekens roll för barn med språkliga 

svårigheter och läsproblem och för barn  med funktionsnedsättning borde uppmärksammas 

mer (Kungliga biblioteket, 2018). Personer med dyslexi har till exempel ofta ett inre motstånd 

att gå till biblioteket på grund av sina läs- och skrivsvårigheter. Personer med dyslexi har rätt 

till talböcker. Tjänsten Legimus, har utvecklats för att individen själv ska kunna ladda ner 

talböcker till önskad digital enhet. Tjänsten tillhandahålls av myndigheten MTM, som gett 

biblioteken i uppdrag att teckna avtal med personer med läshandikapp. Ett besök på 

individens egen arena, istället för i biblioteket, kan resultera i en bättre måluppfyllelse för 

biblioteket och MTM i att förmedla talböcker. För individer och familjer med dyslexi 

(ärftligheten är stor) förbättras tillgången till talböcker och kan bidra till att öka läsförmågan 

och läsglädjen samt möjligheten till en större delaktighet i samhället. Ett samarbete med 

lokala eller regionala  dyslexiföreningar samt skolornas specialpedagoger och 

skolbibliotekarier kan vara lämpligt.

Förskolebarn  

Hembesök med gratisbok för att nå ut till alla småbarn och deras föräldrar. Bokstart är en 

nationell modell som 2015 börjat som projekt i några kommuner (Kungliga biblioteket, 2018).  

Det är en satsning på småbarns språk- och läsutveckling. Inom Bokstart kan man arbeta med 

gåvoböcker, hembesök och språkstimulerande aktiviteter. Samarbetet mellan bibliotek, 

barnhälsovård och förskola där man stödjer barns läsutveckling utifrån olika kompetenser och 

arbetsmetoder är en förklaring till varför modellen bokstart ger så bra resultat. Att informera 

och stödja föräldrar i högläsningens betydelse för barnets läsutveckling är också en viktig del. 

Föräldrarnas engagemang är av stor betydelse för barnens läsutveckling. Undersökningar 

visar att barn som börjar skolan med otillräcklig språklig medvetenhet och för litet ordförråd, 

vilket påverkar läsförståelsen, inte klarar att ta igen detta under grundskolan utan ligger hela 

tiden efter sina skolkamrater som haft en bättre språklig start (SOU 2018:57). Barns tillgång 

till litteratur, bibliotek och kultur hör samman med föräldrarnas utbildning och deras resurser 

(Kungliga biblioteket, 2018). Kungliga biblioteket uppmärksammar de goda resultaten från 

projektet Bokstart och vill se att det uppsökande arbetet ökar i Sveriges kommuner.
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En liten bokbuss kan vara ett redskap i ett språkstimulerande arbete. Det finns statliga pengar 

att söka från Kulturrådet om kommunen vill göra en sådan satsning på en mer likvärdig 

språklig start för små barn före skolstart. 

Förskolor

Bokutlåning till förskolornas minibibliotek på svenska och andra språk. Böcker till 

kapprumsbibliotek med hemlån för föräldrar. Information om läsfrämjande på förskolans 

föräldramöten. Dramatiserade sagostunder. Barnbibliotekarier i bokbussen kommer till 

förskolorna om förskolorna inte kan komma till biblioteket. 

Skolor

En liten buss med en skolbibliotekarie kan komplettera den stora bussens skolbesök, till 

exempel när man besöker en specifik klass och väljer att hålla verksamheten i klassrummet. 

Bokprat och undervisning i källkritik och internetsökning lämpar sig väl att hålla i skolans 

lokaler. Att stimulera barns läsintresse kopplat till den digitala tekniken kan också vara 

lämpligt. Inom några år finns troligen fler digitala läsplattformar riktade till barn och unga.

Fritidshem och fritidsgårdar 

Undersökningar visar att barn och ungdomars läsning minskar. Skolans fritidshem vänder sig 

till barn i åldrarna 6-13 år. Fritidshemmen har ett uppdrag att komplettera utbildningen i 

förskola och grundskola. Läsdelegationens föreslår att Kulturrådet prioriterar bidrag för läs- 

och litteraturfrämjande insatser på fritidshem (SOU 2018:57, s. 121). I samarbeten mellan 

fritidshem och skolbibliotek eller folkbibliotek finns goda möjligheter att skapa en brygga 

mellan läsning på fritidshem och läsning på fritiden. 

Riktade läsfrämjande insatser med läslov, på såväl sommarlovet som höstlovet, kan vara 

något för biblioteken och fritidshemmen att samverka kring. När det finns ett samarbete med 

fritidshemmen kan det vara läge att även vända sig till fritidsgårdarna. Läsdelegationen 

kommer i sin utredning fram till att en strukturerad samverkan mellan folkbildning, 

folkbibliotek och fritidsgårdar kräver ett starkt samarbete på regional nivå som stöd för lokala 

insatser. Här finns en utvecklingspotential för folk- och skolbibliotek i Region Jönköpings 

län. 

Hela Värnamo läser

Läsfrämjandeprojekt som främst planeras att införas för vuxna läsare. Biblioteket väljer ut en 

bok till Hela Värnamo Läser, köper in böcker, marknadsför och håller olika arrangemang 
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kring den valda litteraturen och temat, som till exempel bokcaféer och författarbesök. Med 

bokbussen blir det lättare att nå hela Värnamo kommun med läsfrämjandeprojektet.

Pop-up-bibliotek

Biblioteksbussen finns på plats vid olika arrangemang, t.ex. Värnamodagarna eller besöker 

badplatser. Popup-biblioteket ger en möjlighet att vara kreativ som bibliotekarie genom att 

prova på nya sätt att arbeta och finnas på andra ställen än på biblioteket. Det ger besökaren en 

möjlighet att titta in spontant i biblioteksbussen. 

Uppsökande verksamhet är en metod för biblioteket att nå icke-besökare eller sällan-

användare av bibliotek.
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Sammanfattning 
Värnamo kommuns nuvarande biblioteksbuss är från 2006 och det är aktuellt att planera för 

investering av en ny buss. Biblioteksbussens verksamhet består av service till såväl skolor och 

förskolor samt allmänhet i kommunens kransorter. I utredningsarbetet har det gjorts 

litteraturstudier gällande såväl nya bestämmelser om skolbibliotek som olika tänkbara 

bränslen för inköp av en klimatsmart buss. Studiebesök har gjorts på andra kommuners 

biblioteksbussar för att lära, få inspiration och dela erfarenheter. Utredningen föreslår en ny 

bokbuss 2021, till vilken det i dagsläget finns 5 miljoner kronor beviljade av 

kommunfullmäktige. Den nya biblioteksbussen förses med ett utskjut, som breddar bussen när 

den står parkerad på hållplatserna. Ett utskjut möjliggör en mångsidig verksamhet med 

utrymme för ett gott utbud av medier, samhällsinformation, kulturarrangemang och som 

fungerar som en mötesplats i kransorterna. Den nya bokbussen förses med en Euro6-

dieselmotor, med målet att huvudsakligen tanka fordonet med HVO100, som reducerar fossila 

växthusgaser till 80-90 % jämfört med fossil diesel. Till bibliotekets eldrift vid hållplatserna 

föreslås solpaneler kombinerade med batteridrift. Utredningen föreslår att det tillsätts medel 

för konstnärlig utsmyckning av den nya biblioteksbussen. Utredarna har även tagit fram 

förslag på framtida möjlig verksamhetsutveckling i mobil verksamhet vilket presenteras i en 

bilaga.

Värnamo kommun 2018-10-11

Monica Falk

Leif Jutengren

Kulturförvaltningen
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1.Bakgrund 

Denna utredning beskriver den mobila biblioteksverksamheten och ger investeringsförslag för 

inköp av en ny buss, till vilken det har beviljats 5 miljoner till 2021. Vi kartlägger hur dagens 

och framtidens behov av en ny biblioteksbuss kommer att se ut. Vilka risker och möjligheter 

finns? Hur kan den fysiska bussen utformas för att möta invånarnas behov av information, ett 

brett och intressant medieutbud samt olika sorters arrangemang? 

Styrdokument

Bibliotekslagens senaste ändring gäller bibliotekens stärkta uppdrag gällande läsfrämjande 

(2013:801). Skolan har det grundläggande uppdraget att lära barn läsa. Läsförmågan hänger 

mycket samman med lusten att läsa och faktisk läsvana och här spelar bibliotekens 

läsfrämjande uppdrag en viktig roll (Kungliga biblioteket, 2018). Skillnaderna i människors 

läsvanor, läsförmåga och läsförståelse ställer stora krav på bibliotekariernas läsfrämjande 

metoder. Det är viktigt att bibliotekarierna har rätt och aktuell kompetens. Det läsfrämjande 

arbetet riktas mot många olika målgrupper varför kompetensen måste vara såväl bred som 

djup.

 I juni 2018 kom Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela 

samhället (SOU 2018:57). Läsdelegationen konstaterar att det finns många vägar till läsning 

och att många av de läsfrämjandeinsatser som görs är betydelsefulla. Syftet med utredningen 

är att bidra till att ge alla barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar för en fullgod 

läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. 

Kungliga biblioteket (KB) har som biblioteksmyndighet regeringens uppdrag att ta fram en 

nationell biblioteksstrategi under 2018 (ww.kb.se/biblioteksmyndigheten). KB konstaterar att 

det är viktigare att bedriva ett läsfrämjande arbete än ren utlåning. Myndigheten avser att 

stärka sitt arbete för barn och barnlitteratur och menar att införlivandet av FN:s 

barnkonvention i svenska lag ska konkretiseras i bibliotekens arbete. 

Statliga utredningar och måldokument påverkar biblioteksverksamheterna regionalt och lokalt 

att jobba emot de nya målen. Det görs genom att erbjuda biblioteken möjlighet att söka 

statliga eller regionala medel för en viss verksamhetsutveckling eller kompetensutveckling 
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inom området. Förslag på framtida verksamhetsutveckling i Värnamo kommun finns som 

bilaga till denna utredning.

Biblioteksbussen i Sverige 

I Sverige finns 1145 folkbibliotek varav 445 är integrerade folk- och skolbibliotek (Svensk 

biblioteksförening, 2016). Antalet folkbibliotek har minskat med 315 stycken sedan 2000 men 

antalet bokbussar består. Det finns ett 80-tal biblioteksbussar i Sverige. Det enda län som 

saknar bokbuss är Blekinge. 

Värnamos fordon

Värnamo kommuns biblioteksbuss är byggd 2006 och har avverkat 20 000 mil på kommunens 

vägar. Värnamos biblioteksbuss är med sina 15 meter Sveriges längsta mobila bibliotek. 

Bruttovikt 21 ton.

2.Verksamhet

Biblioteksbussens verksamhet

Bokbussverksamheten har funnits i Värnamo i 43 år. Bussen har genom åren ersatt 13 

landsbygdsbibliotek. Biblioteksbussen är kommunens största närbibliotek och det är bara 

stadsbiblioteket som lånar ut fler böcker per år.

Biblioteksbussen besöker 51 hållplatser enligt ett månadsschema. Därav 6 skolor och 15 

förskolor/ fritidshem. De 51 hållplatserna är fördelade på 24 månadshållplatser, 26 varannan- 

veckahållplatser och en veckohållplats. Hållplatserna besöks måndagar-torsdagar mellan ca 

kl. 8-20. På fredagar är det generellt underhåll och service av bussen samt planeringstid och 

möten för busspersonal. Personalen utgår från stadsbiblioteket och har arbetspass på båda 

ställen.

Förmiddagsturerna är främst riktade till skolor och förskolor. Då är bussen dubbelbemannad 

eftersom det är många besökare på kort tid. På kvällsturerna till allmänheten är bussen 

enkelbemannad. 

Bussen är i bruk 30 timmar per vecka. Hållplatstiden är 22 timmar per vecka därav 6,5 timmar 

på skolor och förskolor. Turlistan utvärderas och uppdateras varje år för att biblioteksbussen 

alltid ska kunna finnas där låntagarna och användarbehovet finns . I medborgardialogerna kan 
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vi också fånga upp önskemål och behov av nya hållplatser. Vid planering av nya hållplatser 

finns en god samverkan mellan kulturförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen så att 

önskvärda förändringar kommer med i stadsplaneringen.

Medier och service 

Målsättningen är att biblioteksbussen ska erbjuda samma digitala tjänster som stadsbiblioteket 

för att tillgodose alla kommuninvånares rätt till digitala och uppkopplade lösningar. I vår 

digitala tid har möjligheten till ett uppkopplat liv blivit en demokratisk fråga. Bibliotekens 

uppgift har alltid varit att besitta och tillhandahålla information för samhällsinvånarna, i en tid 

av digitalisering förflyttas därför bibliotekens uppdrag till att även tillgodose individens 

digitala möjligheter till kunskap och delaktighet. Möjligheten till digital delaktighet bör inte 

vara en geografisk fråga och det mobila biblioteket är därför utformat för att kunna tillgodose 

dessa behov i största möjliga mån. Här kan besökare låna en dator, scanna, skriva ut och 

kopiera. Det finns även wifi. 

Bibliotekets digitala tjänster:

 Bibliotekskatalogen - en självservice på nätet som erbjuder omlån, reservationer av 

medier och nedladdning av e-böcker. 

 Databaser via bibliotekets hemsida, som kostnadsfritt kan användas genom lånekortet. 

 Biblio ljudboksapp 

  Avtal om egen nedladdning av Legimus talböcker för personer med läsnedsättning 

  Tidskriftsappar

 Information och instruktioner av hur man som låntagare kan använda bibliotekets 

digitala tjänster.

Det fysiska beståndet av medier i bussen är fortfarande centralt. Det ska finnas ett brett och 

intressant utbud av medier. Fack- och skönlitteratur för barn och vuxna, medier på svenska 

och andra språk. Storstilsböcker, lättlästa böcker på svenska, ljudböcker och filmer erbjuds. 

Nya och aktuella böcker har störst efterfrågan. Efterfrågan styr och gör att mediebeståndet på 

bussen växlar. Det är viktigt med ett medieanslag som räknas upp årligen för att vi ska kunna 

hålla ett aktuellt och intressant utbud i olika format. Kostnaderna för e-böcker och e-

ljudböcker ökar i takt med ökat användande.
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Biblioteksbussen är en resurs för att nå ut med samhällsinformation på de mindre orterna i 

Värnamo kommun. På några av bokbussturerna följer kommunens energi- och 

klimatrådgivare, konsumentvägledare och bygglovshandläggare med för att komma i kontakt 

med invånarna och ge en god service inom sina verksamhetsområden. I valtider erbjuds 

invånarna förtidsröstning på orter som besöks av bussens kvällsturer. Bokbusschaufförerna får 

utbildning som röstmottagare och Valnämnden bemannar med ytterligare röstmottagare på 

bussen för att kunna genomföra förtidsröstning i kommunens kransorter.

Av platsskäl är det begränsat med vilka kulturarrangemang som kan genomföras på 

biblioteksbussen, vilket också gäller de övriga filialbiblioteken i kommunen. 

Biblioteksbussen som skolbibliotek

Biblioteksbussen har tidigare godkänts och fungerar idag som ersättning för ett bemannat 

skolbibliotek på sex skolor på följande orter: Kärda, Hånger, Tånnö, Fryele, Horda och 

Gällaryd. Eleverna har tillgång till sitt mobila skolbibliotek varje vecka; en gång varannan 

vecka genom skolturen samt en gång varannan vecka på kvällstid på ortens hållplats för 

allmänheten. Vid skolturerna är biblioteksbussen dubbelbemannad för att kunna bistå de 

många elever och pedagoger som samtidigt besöker bussen. Kvällstid är bussen 

enkelbemannad.

3.Utredning

Bestämmelser om skolbibliotek

I skollagen regleras bestämmelserna om skolbibliotek (Skollagen, 2010:800). Det som påtalas 

i olika utredningar är att det saknas en riktig definition på vad ett skolbibliotek är. 

Läsdelegationen föreslår därför i sin utredning att en tydlig definition av vad en 

skolbiblioteksverksamhet ska innehålla förs in på förordningsnivå, t.ex. i skolförordningen 

och gymnasieförordningen (SOU 2018:57).

Den 1 juli 2018 gäller ett nytt direktiv från regeringen som är ett tillägg till befintliga 

kursplaner i grundskolan och gymnasieskolan (Malmberg, 2018 och Regeringen, 2017). Där 

definieras skolbiblioteken som en viktig pedagogisk funktion i skolan. Skolbiblioteket har i 

uppdrag att verka för språkutveckling och digital kompetens i undervisningen. Direktivet 
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förtydligar att det är rektorns ansvar att ordna med funktionella skolbibliotek. Ändringarna 

gäller från och med läsåret 2018/19.

Tillsynsmyndigheten Skolinspektionen (2018) utgår från tre punkter när de inspekterar 

skolbibliotek:

• Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt 

avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av 

elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna

• Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra 

medier

• Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till 

läsning.

Det betyder att skolbibliotek kan ordnas på olika sätt utifrån lokala förhållanden (Malmberg, 

2018). En liten skola på landsbygden kan ha andra behov och förutsättningar än en skola i 

storstaden. Även om huvudmannen formellt ansvarar för hur tillgången till skolbibliotek ska 

lösas så blir det rektorn som i praktiken får besluta om hur skolbiblioteket ska bedrivas på den 

enskilda skolan. 

Skolinspektionen genomför också ett antal kvalitetsgranskningar av skolor. I sina 

granskningar påtalar Skolinspektionen vikten av att:

 skolbiblioteket utgör en integrerad del av undervisningen 

 samverkan mellan bibliotekarie, lärare och rektor i planeringen av undervisningen 

 att skolbibliotekets personal ska bistå med att välja ut material och medier utifrån 

elevernas intressen och förutsättningar. 

Forskning om skolbibliotek

Aktuell forskning visar på tre viktiga faktorer gällande skolbibliotekets effekt på elevers 

lärande (Gärdén, 2017):

 En kvalificerad bibliotekarie

 Ett brett och varierat utbud av resurser

 Ett gediget samarbete mellan lärare och bibliotekarier.
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För att sammanfatta det hela så kan skolbiblioteken fungera som en integrerad resurs i skolan 

genom att:

 Vara en pedagogisk resurs i skolans arbete, till exempel när det gäller elevernas 

informationssökning och källkritik samt för att hitta lämplig litteratur i skolarbetet

 Genom tillgång till Legimus talböcker samt lättlästa böcker ge elever med läs- och 

skrivsvårigheter stöd i deras läsning

 Genom tillgång till lättlästa svenska böcker samt böcker på modersmålet ge stöd till 

elever med utländsk bakgrund

 Stimulera läsning och läsförståelse genom både fysiska och digitala böcker 

 Främja elevernas intresse för läsning och litteratur även på fritiden.

Studiebesök på biblioteksbussar

Personalen vid biblioteksbussens verksamhet har under året besökt Kungsbacka, Falkenberg 

och Borås kommuns biblioteksbussverksamheter samt Bokmässan i Göteborg som visade upp 

tre nybyggda bokbussar för Lindesberg, Torsby och Lidköpings kommuner. Ett av våra syften 

med studiebesöken har varit att hitta inspiration till nya lösningar på tillgänglighet, 

arbetsmiljö och smart nyttjande av den begränsade ytan. Vi har velat undersöka nya 

driftslösningar som gasdrift och solpaneler. Det har också varit intressant att studera vilka 

olika delar av den mångskiftande folkbiblioteksverksamheten som använder sig av bussen för 

att nå sina prioriterade grupper av låntagare. 

Falkenberg

Falkenbergs kommun har två biblioteksbussar, en stor och en mellanstor. Den stora bussen är 

10,4 meter och används för att nå allmänheten samt skolor. På skolturerna är bussen 

dubbelbemannad och på kvällsturerna enkelbemannad. Den mellanstora bussen är 7,8 meter 

och används på förmiddagarna till besök i förskolor. Denna ersätter även vid behov den stora 

bussen på kvällsturerna. Man är därför inte lika sårbar om det uppstår service- eller 

reparationsbehov på den stora bussen. Biblioteket har 4,5 tjänster för bokbussverksamheten. 

Falkenbergs kommun har bärbart larm som följer med bibliotekspersonalen ut på turerna. 

Falkenberg bygger nytt bibliotek och planerar nytt bussgarage där bussarna kan köra ut och in 

i båda ändarna av garaget. Det går smidigare att köra in och ut och man undviker farliga 

backningar i stadsmiljön.
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Kungsbacka

Kungsbacka kommun har två biblioteksbussar. Kungsbacka har generellt en stor 

biblioteksbussverksamhet som alltid är dubbelbemannad. Det är 11 av bibliotekspersonalen 

som är involverade i bussverksamheten. 

Den nya bussen är på 11,8 meter och levererades i januari 2018. Den medelstora bokbussen är 

på 6 ton, 3,5 år gammal, och kallas för Bokbilen. 

Med bokbilen besöker man äldreboenden, träffpunkter för seniorer, gruppbostäder inom 

handikappomsorgen samt förskolor. Man har också uppsökande verksamhet för individer med 

talböcker och Boken kommer-verksamhet. Den stora bussen besöker förskolor och 

grundskolor på förmiddagsturerna och allmänheten på mindre orter under eftermiddags- och 

kvällsturerna. Det finns framtagna taxor där skola och äldreomsorg betalar för 

biblioteksservicen enligt avtal. Den nya bussen har två upphandlingar, en för själva fordonet 

och en för konstnärlig utsmyckning. Kungsbacka har köpt rättigheten till ett antal 

illustrationer, som pryder bussen såväl utvändigt som invändigt. Dessa bilder är gjorda av den 

halländska illustratören Kristina Digman. Bussen drivs av komprimerad biogas, CNG. 

Gasdriven webasto och två gasdrivna värmepumpar. Bussen har även solpaneler på taket som 

komplement till det gasdrivna värmesystemet. Kostnad ca 5 miljoner. 

Borås

Borås biblioteks bokbuss besöker skolor och förskolor. Bussen är alltid dubbelbemannad för 

att ge en god service och 1,7 tjänster är avsatta för bokbussverksamheten. Det får plats cirka 

10 elever i taget i fordonet. Efter en skoltur är biblioteksbussen i princip tömd på medier. 

Bokbussen är byggd på ett lastbilschassi. Biblioteksbussen är medelstor med en maxvikt  på 

5,4 ton. 

Lindesberg 

Lindesbergs bokbuss var extra intressant att besöka. Den är den första biblioteksbuss som är 

byggd med ett utskjut, som gör att man kan bredda bussen när den står stilla på hållplats med 

plant underlag. Värnamo kommun hade önskemål om utskjut vid investeringen av sin 

nuvarande buss men 2005 fanns inte tekniken för att bygga utskjut. Lindesberg använder 

utskjutet för att kunna ta emot större grupper av både barn och vuxna för att få plats med en 

självservice-automat med utlån och återlämning och publik dator för informationssökning. 

Utskjutet har betydelse för att bussen ska fungera som en viktig mötesplats på landsbygden. 
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Bussen besöker skolor, förskolor och bygdegårdar samt erbjuder digital information, 

konsumentvägledning och samhällsinformation och har en utställningsyta för museiföremål. 

Den finns planer på att besöka arbetsplatser och köpcentra. Bussen har solpaneler på taket 

kopplat med batterier.  Bussen är nytillverkad och snyggt lackerad i mörk turkos med 

inspiration från kommunens färger och bibliotekets lånekort med design av Ida Rosén 

Branzell, Konst och Illustration. Längd 11 meter och maxvikt 18 ton. Kostnad 4,4 miljoner.

Torsby

Torsby har en ny biblioteksbuss som är 12 meter lång. Totalvikt 18 ton. Bussen har många 

likheter med Lindesbergs buss då det är samma tillverkare. Inredningen skiljer sig en del åt 

mellan bussarna och det är inspirerande att se olika lösningar. Kostnad ca 4,4 miljoner.

Lidköping

Lidköpings nya bokbuss är liten och kan köras på B-körkort. Den rymmer ca 800 böcker. Den 

används vid drygt 40 olika hållplatser hos dagbarnvårdare, förskolor, skolor, fritidshem och 

servicehem. Den lilla bussen kostar 1,8 miljoner kronor och är byggd på ett lastbilschassi. 

Utvändigt har bussen en dekor designad av Annika Gannby, Unik fabrik.

Investering av ny biblioteksbuss

Investeringsalternativ av buss

Investering av ny biblioteksbuss 2021. Budget: 5 miljoner.

Kulturförvaltningen utreder följande alternativ.

1. Behålla befintlig buss efter 2021

2. Byta till ny buss 2021

3. Byta till ny buss samt utöka med en mindre buss

4. Bygga buss på billigt lastbilschassi

Den befintliga bussen är från 2006. Den har gått 20 000 mil och kan gå många mil till. Det 

blir dock ökade reparationskostnader för att hålla ett äldre fordon i gott skick vilket påverkar 

driftsbudgeten. Att skjuta på  investeringen kan ske om kommunens ekonomiska förutsättning 

har förändrats till 2021 och det beslutas att hålla nere investeringstakten. Det pågår en  

spännande utveckling smed alternativa driftsformer till dagens starkt dominerande dieseldrift 
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av lastbilar. Att vänta ytterligare några år med att upphandla ny lastbil/bokbuss skulle kunna 

påverka valet av drivmedel. 

En ny buss av 2021 årsmodell har en miljövänligare motor och kan också ge möjlighet till  

miljövänligare drift av belysning, datorer, värme och ventilation. Ett nyare fordon har en 

större driftsäkerhet då den inte behöver byta ut och reparera slitna delar. En ny buss ger också 

möjlighet att skapa en inredning som utnyttjar utrymmet genom smart förvaring och bättre 

funktionalitet samt skapar en förbättrad arbetsmiljö. 

Investera i en ny buss och komplettera med en mindre buss. För att kunna erbjuda en bredd i 

utbudet av medier behövs en stor buss. 

En mindre buss fungerar bättre i stadsmiljö där det är trångt att ta sig fram. En mindre buss 

fungerar bra vid riktade besök där man kan byta ut bussens innehåll så att det passar den 

aktuella målgruppen. Kommunbibliotek och regionbibliotek har möjlighet att ansöka om 

statliga kulturmedel hos Statens Kulturråd. Kulturrådet fördelar 225 miljoner kronor under tre 

år, 2018-2020, i satsningen Stärkta bibliotek med syftet att öka utbudet och tillgängligheten 

till biblioteksverksamhet. Värnamo kommun har möjlighet att ansöka om medel för att 

förbättra sin mobila biblioteksverksamhet och satsa på ytterligare en buss.

De flesta av befintliga biblioteksbussar i Sverige är specialbyggda utifrån ett busschassi. Det 

ger möjlighet att skapa en bokbuss enligt köparens behov. Det finns små och medelstora 

bokbussar i Sverige som är byggda på enklare lastbilschassi vilket ger billigare produktion 

och ett lägre pris för den färdiga biblioteksbussen. Kan denna konstruktion fungera utifrån 

Värnamo kommuns behov av biblioteksbuss? 

En ny klimatsmart buss 

Värnamo kommun är en klimatsmart kommun när det gäller drift av den egna fordonsparken. 

Det är därför naturligt att kulturförvaltningen ser över vilka miljövänliga alternativ som kan 

komma ifråga för en ny buss med hänsyn till de långa bussturerna som vi kör i kommunen. 

Vår nuvarande biblioteksbuss har en Euro5-motor som kan drivas med vanlig diesel eller 

HVO-diesel, som finns att tanka i kommunens egna dieseltankar. 

Uppvärmningen av bussen drivs av en dieselvärmare (webasto). Till eldriften används 12 

truckbatterier med två omformare, som ger totalt 6000 W. Bussen är även utrustad med ett 

dieselelverk som reserv vid hög belastning. 
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Dagens diesel- och gasmotorer

Nya lastbilar och bussar har i dagsläget  Euro6-motor som uppfyller kraven för att köra i 

miljözon 2 efter år 2020 (Wikipedia, 2018). Euro6-motorn kan fås med diesel eller gasdrift. 

Diesel är det vanligaste drivmedlet i Sverige och utgör 60 % av den totala 

drivmedelsmängden. 

HVO 

Hydrerad eller vätebehandlad vegetabilisk olja förkortas HVO (Energimyndigheten, 2018, 

Miljöfordon.se, 2018 och Shell, 2018) . Bränslet kan antingen låginblandas i diesel eller 

användas i ren form genom drivmedlet HVO100. HVO är en syntetisk diesel och kan användas i 

vanliga dieselmotorer. I ren form uppfylls idag inte drivmedelslagens krav på specifikationen för 

diesel med avseende på densitet. Därför behövs fordonstillverkarens godkännande för att använda 

HVO100 i dieselfordon. Många lastbilstillverkare har godkänt HVO100 som drivmedel för 

sina Euro5- och Euro6-motorer. HVO100 är ett förnybart dieselbränsle som ger en stor 

reducering, 80-90 % av fossila växthusgaser jämfört med fossil diesel.  HVO har 

skattebefrielse av energi- och koldioxidskatt i alla inblandningsnivåer. Den HVO100 som 

såldes i Sverige under 2017 tillverkades av:

 PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) 39%

 Slakteriavfall 38%

 Råtallolja 11% (restprodukt vid pappersmassatillverkning)

 Andra vegetabiliska och animaliska avfallsoljor.

2017 var HVO100 det tredje vanligaste drivmedlet efter bensin och diesel och står för 5,4 % 

av den totala användningen, rapporterar Energimyndigheten( ER 2018:17). Det är dock 

mycket vanligare att blanda i HVO och FAME i diesel än att sälja dem som rena produkter.

FAME

Biodiesel eller FAME (Fettsyrametylester) kan också användas i dieselmotorer. FAME 

produceras genom forestring av rapsolja. Utredningen går inte in djupare på FAME eftersom  

HVO är mer vanlig på marknaden samt att Värnamo kommun köper in HVO100 till sina 

kommunala dieseltankar.
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CNG

Fordonsgas består vanligen av en blandning av naturgas och biogas (ER 2018:17). Gasen är 

den fjärde vanligaste drivmedlet i Sverige 2017. CNG (Compressed Natural Gas) är en 

komprimerad naturgas som används i motor med gnisttändning.  

Naturgasen är fossil (SPBI, 2018). Rå naturgas består till största delen av metan. Rå naturgas 

kan också innehålla föroreningar som svavel, kvävgas och koldioxid. Borttagning av 

överskott av tyngre kolväten än metan, svavel och koldioxid samt torkning och komprimering 

hör till de vanligaste nödvändiga processtegen innan en naturgas är klar för leverans in i ett 

ledningssystem.

Naturgas är ett effektivt bränsle med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, 

tungmetaller och partiklar. Naturgas släpper ut 25 % mindre koldioxid jämfört med olja. 

Metan är en växthusgas med 25 gånger högre påverkan på klimatet än koldioxid och det 

därför viktigt att se till att systemen är täta. Om metan läcker ut i luften så går fördelen med 

mindre koldioxidemissioner förlorad. 

Gasen tar mycket plats i förhållande till sitt energiinnehåll vilket gör att CNG kräver tätare 

tankningar än diesel. EON har ett tankställe av gas vid Bredasten i Värnamo där man även 

kan välja 100 % biogas (Energigas Sverige, 2018).

Flytande gas

Energigas Sverige är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, 

naturgas och vätgas som bevakar utvecklingen på området (www.energigas.se). Enligt 

organisationen är flytande naturgas (LBG) är på stor frammarsch inom lastbilsindustrin. Med 

LBG i tanken blir räckvidden för tunga fordon jämförbar med dieseldrift (Alpman, 2018). En 

tung lastbil kan färdas 100 mil mellan tankningarna. Prestandamässigt är gasbilarna nu ifatt 

dieselbilarna men gasmotorerna är dyrare eftersom de tillverkas i små volymer.

Volvo lanserade hösten 2017 sin första stora Euro-gasmotor som går på LNG. Volvo jobbar 

med att på sikt få fram helt utsläppsfria lastbilar. LNG kan bytas ut mot LBG, som är flytande 

biogas och därmed fossilfritt. Motorerna känner ingen skillnad på LNG och LBG. 

Scania har en stor ökning av försäljningen med LNG-drivna lastbilar i de europeiska länder 

som kommit längst när det gäller utbyggnaden av tankställen för LNG. Drivmedlet LNG är 

ganska billigt på vissa marknader och då betalar sig investeringen med gasmotor inom några 
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år, menar Volvo och Scania. Ökade miljökrav och hot om dieselförbud är en orsak till det 

ökade intresset för gasmotorer. Det är alltså politiska beslut som påverkar utbyggnaden av 

flytande gas. 

Eldrift

I dagsläget serieproduceras inte lastbilar med eldrift men det alternativet kommer att finnas 

inom några år (Enbom, 2018).  

Volvo har tagit fram eldrivna lastbilar som nu ska provas av fältprovskunder. 

Batterikapaciteten måste anpassas till varje fordon utifrån fordonsvikten, vilken typ av 

körning, och vilka extra strömkällor som kan användas. I Volvos testlastbilar används mellan 

2 och 6 batterier om 50 kWh styck. Varje batteri ger en räckvidd på mellan 20 och 50 

kilometer. Varje batteri väger 520 kg. Det betyder att i nuläget påverkas lastkapaciteten 

negativt jämfört med en dieseldriven om det krävs mer än två batterier. En nattladdning tar 9 

timmar. En snabbladdning tar två timmer men sliter mer på de dyra batterierna. 

Utvecklingen av förbättrad kapacitet på batterierna går fort så vi får följa utvecklingen på 

området.

4.Slutsatser 

Samverkan inom kommunen

Biblioteksbussen är en resurs för att nå ut med samhällsinformation på de mindre orterna i 

Värnamo kommun.

Intressanta samverkanspartners:

Kommunala, regionala och statliga tjänstemän som har ett uppdrag att informera medborgarna 

inhämta synpunkter och ge delaktighet och inflytande på olika sätt i aktuella och lokala 

samhällsfrågor, t.ex. konsumentrådgivare, projektledare och valförrättare. En dialog med 

kundcenter kan ge bibliotekspersonalen aktuell information om vilka tjänster som efterfrågas 

och känns angelägna för medborgarna eftersom kundcenter har den första kontakten med alla 

som ringer till Värnamo kommun.

Teknikcenter på Campus Värnamo kan vara en viktig samarbetspartner för att nå ut med 

kunskap till de mindre skolorna gällande digitalisering och teknikanvändning i vår vardag. 
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Även andra verksamheter i Gummifabrikens koncept kan komma hela kommunen till godo 

genom att verksamheterna följer med biblioteksbussen ut i kommunens kransorter. 

Intressanta samverkanspartners gällande kulturarrangemang är Kulturskolan, Region 

Jönköpings län med Jönköpings läns museum och Smålands Musik & Teater, studieförbund 

samt ideella föreningar som bygdegårds- och hembygdsföreningar.

För ett antal år sedan genomfördes större kulturarrangemang på initiativ av biblioteksbussens 

personal. Det skapades samarbeten på lokal och regional nivå för att erbjuda större 

arrangemang på de mindre orterna, som en festivaldag. Det krävs mycket arbete att leda ett 

sådant arrangemangsarbete med planering, förberedelser, genomförande och efterarbete av 

arrangemanget. Erfarenheten säger att ett sådant arbete inte ryms inom bokbusstjänsterna utan 

kräver någon form av kultursamordnare, som har de rätta kontakterna, kompetensen och som 

kan lägga ner tillräckligt med tid på att hålla ihop ett stort projekt som en festivaldag. Det 

behövs också större ytor inom- och utomhus, till exempel vid en bygdegård. Om man vill 

hålla större kulturarrangemang krävs också en arrangemangslastbil med plats för scen, 

innehållande teknik och kompetent personal, som antingen hyrs in eller som kommunen själv 

förfogar över till olika verksamheter. Kungsbacka kommun har till exempel satsat på en sådan 

scenlastbil.        

Kommunal skolbiblioteksutredning 

Det vore önskvärt med en kommunal skolbiblioteksutredning, som ett komplement till denna 

biblioteksbussutredning, som klargör frågor kring ansvars- och kostnadsfördelning mellan 

skola och bibliotek för att biblioteksbussen ska fungera som skolbibliotek enligt de nya 

direktiven. Vilken funktion och innehåll ska skolbiblioteken på de olika orterna ha? I vilken 

omfattning ska biblioteksbussens personal arbeta med skolbiblioteken gällande planering och 

samverkan, undervisning och besök på skolorna? 

Kulturförvaltningen tar initiativ till att en kommunal skolbiblioteksutredning tillsammans med 

Barn- och utbildningsnämnden om ett skriftligt avtal som reglerar samarbete, servicenivå 

samt att taxor för bibliotekens skolbiblioteksverksamhet arbetas fram. Läsdelegationens 

förslag är att Läslyftet som erbjudits lärare även ska omfatta skolbibliotekarier. 

Förvaltningarna kan lämpligen samarbeta kring kompetensutveckling för skolbibliotekarier så 

att den blir likvärdig oavsett vilken förvaltning man är anställd vid. Pedagogiskt samarbete 

mellan skolbibliotekarie och lärare utformas så att de uppfyller kraven i de nya statliga 

tilläggen om skolbibliotek i läroplanerna. 
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Ny bokbuss 2021

Utredningen har tittat på fyra olika alternativ på bussar.

Alternativet som rekommenderas är att köpa ny buss 2021.

Det vanligaste är att en bokbuss byggs på busschassi. Vi har även tittat på små och medelstora 

bokbussar byggda på lastbilschassi. Utifrån de studiebesök som gjorts inför investeringen av 

ny bokbuss bedömer vi att en större buss byggd på busschassi är det alternativ som passar 

Värnamo kommuns mobila biblioteksverksamhet bäst. I Värnamo finns Sveriges främsta 

bussmekaniker som kan göra service på alla delar. Den stabila konstruktionen och den 

styrbara boggin ger en god väghållning för att säkert ta sig fram på olika vägar i varierande 

väglag. Ett specialbyggt lastbilschassi kräver ofta att lastbilen körs till tillverkaren vid service 

och reparationer då inga delar, utom motorn,  är standard och  konstruktionen är svår att förstå 

på en vanlig serviceverkstad. Väghållningen på bokbussarna med lastbilschassi tycks variera.

Bussens storlek bör vara 15 meter, precis som dagens fordon. Det ger möjlighet att få med 

medier till olika behov och verksamheter som skola, förskola och allmänhet. En stor buss  

med utskjut, ger tillsammans med det ökade anslaget för kulturarrangemang på filialerna från 

2019, bättre förutsättningar att erbjuda en större mångfald av arrangemang på 

biblioteksbussen. Biblioteket fungerar ofta som en viktig och kravlös mötesplats i ett samhälle 

där människor kan träffas. En stor buss med utskjut skapar en rymlig och mångfunktionell 

mötesplats på de ca 50 hållplatser som bussen regelbundet besöker runt om i kommunen. Ett 

attraktivt och aktuellt utbud av medier, informationstjänster och arrangemang är viktigt för att 

människor ska ta sig tid att besöka och nyttja bussen. Små och medelstora bussar saknar 

utrymme för ett större antal medier så ett mindre fordon kräver ett större dagligt arbete med 

påfyllnad av medier mellan turerna.  

Med en ny buss kan vi förbättra arbetsmiljön. Den befintliga bussen har två arbetsplatser där 

enbart den ena arbetsplatsen fungerar tillfredsställande. Den andra är sämre placerad, saknar 

tillräckligt utrymme och blockerar en av bokhyllorna på ungdomsavdelningen. Vi arbetar med 

att hitta bättre lösningar på både kort sikt med nuvarande buss samt på längre sikt med en ny 

buss. Närmare specifikationer om hur biblioteksbussen bör utformas interiört för en optimal 

verksamhet och en god arbetsmiljö arbetas fram på förvaltningsnivå och specificeras i 

upphandlingen.
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En ny buss med Euro6-motor är mer miljövänlig och får köras i miljözon 2 efter år 2020. 

Miljözon 2 gäller i åtta större stadskärnor i Sverige samt i några europeiska länder. Det känns 

bra att uppgradera till ett nyare fordon som följer utvecklingen på miljöområdet.

Medel för konstnärlig utsmyckning

Flera av de biblioteksbussar som vi studerat är vackert illustrerade utvändigt och invändigt av 

en professionell illustratör eller designer. Utredningen föreslår att Värnamo kommun avsätter 

medel för konstnärlig utsmyckning av biblioteksbussen utöver investeringen för byggnation 

av bussen.

Nya bussens drivmedel

Diesel och solpaneler

Det drivmedel som utredningen rekommenderar är dieseldrift, med fokus på HVO100. Detta 

dieselbränsle ger en stor reducering, 80-90 % av fossila växthusgaser, jämfört med  vanlig 

fossil diesel (Energimyndigheten, 2018). Användningen av HVO100 ökar varje år så 

tillgången lär vara säkrad. Värnamo kommun köper in bränslet och den nuvarande 

biblioteksbussen körs på HVO100 så vi vet att bränslet fungerar bra. Värnamo kommuns 

energi- och klimatrådgivare stödjer förslaget med HVO-drift som bästa alternativ för vår nya 

biblioteksbuss 2021 under förutsättning att den HVO100 som kommunen har i sina tankar är 

fritt från PFAD och palmolja. Enligt uppgift är den HVO100 som Värnamo kommun köper in 

i dag fri från dessa ingredienser.

För eldriften vid hållplatserna föreslår utredningen att bussen utrustas med solpaneler samt 

batterier som kopplas in automatiskt vid de tillfällen som solpanelernas elproduktion inte 

räcker till. 

Övriga bränslen

Utredningen bedömer att de övriga bränslen som utretts är sämre alternativ i nuläget än diesel 

till vår nya biblioteksbuss 2021. 

Gasen CNG används mest i fordon som körkortare sträckor. Biblioteksbussen tankas en gång 

i veckan. Det krävs tankning av gas varje eller varannan dag om motorn går på CNG och 

driftelen, som förbrukas vid hållplatserna, drivs av en kombination av CNG och solpaneler. 

Varje tankning tar cirka en halvtimme.

64



21

Den flytande gasen fungerar bra i de europeiska länder som satsat på det men systemet är inte 

klart för politiskt beslutat i Sverige och någon utbyggnad är därför inte genomförd i landet. 

Den flytande och fossilfria  biogasen  LBG bedömer vi som ett mycket intressant alternativ 

till dieseldrift i framtiden. Vår bedömning är att det kan ta 5-10 år innan systemet kan vara 

utbyggt och så länge kan vi inte vänta på ny biblioteksbuss.

Lastbilar för eldrift finns ännu inte i produktion och vart utvecklingen går för eldrift gällande 

tunga lastbilar känns alltför osäker.
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Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2019.36
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Årsberättelse 2019

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden ska senast 2020-02-19 överlämna årsberättelse 
2019 till kommunstyrelsen.

Alla siffror är ännu inte fastställda och det saknas även vissa 
uppgifter avseende indikatorernas mätetal.

Kompletteringar och uppdateringar av årsberättelsen måste 
därför göras av förvaltningen efter nämndens beslut. Dessa 
ändringar redovisas för kulturnämnden 2020-02-26.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna genomgången

att godkänna årsberättelsen samt

att uppdra åt kulturförvaltningen att göra erforderliga 
uppdateringar innan årsberättelsen lämnas till kommunstyrelsen.

Lars Alkner
Kulturchef
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11Årsredovisning kulturnämnden 
1. Nämndens uppdrag enligt reglemente
Nämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten, kommunens bibliotek samt 
konsumentvägledning.

2. Verksamhetsåret 2019 
Gummifabriken och det nya Stadsbiblioteket har blivit en succé. Detta bekräftades av resultatet i 
medborgarundersökningen. Nöjd-medborgar-index (NMI) för kulturen har stigit till 71 från att tidigare 
ha pendlat runt 60-strecket. Rikssnittet ligger på 61 och ingen kommun har högre än 74. Ökningen 
gäller samtliga tre områden som mäts: biblioteksverksamheten, utställnings- och konstverksamheten 
samt teaterföreställningar och konserter.
Utmaningen nu består i att hitta rätt balans i den nya organisationen och utveckla samverkan inom 
Gummifabriken ytterligare. Att hålla budget och skapa en hållbar arbetssituation för personalen, och 
samtidigt fortsätta motsvara de förväntningar som kommuninvånarna har både på Gummifabriken som 
sådan och på ett rikt kulturutbud i Gummifabriken och på andra platser.
I mars var det premiär för öppet med självservice och värdar på stadsbiblioteket på vardagsmorgnar 
och -kvällar. Detta möjliggör att hålla bibliotekslokalerna mer öppna med befintliga personalresurser 
och samtidigt tillgängliggöra bibliotekariernas kompetens på tider när den behövs som bäst. Därtill har 
utvecklingen av tjänsten ”Boka en bibliotekarie” fortsatt.
Antal besökare på stadsbiblioteket har etablerat sig på en hög nivå. Totalt var det 153 000 besök under 
2019. Utlåningen på stadsbiblioteket ligger fortsatt högre än innan flytten, samtidigt som trenden i 
riket är sjunkande utlåningstal. Utlåning av brädspel har startats och biblioteksbussen har nu ett 
fröbibliotek.
I likhet med övriga nämnder har kulturnämnden ett effektiviseringsuppdrag motsvarande två procent 
2020-2022. För att uppnå denna effektivisering lades biblioteksfilialen på Vråen ned i oktober.
Under hösten har inköp av en ny biblioteksbuss utretts. Utredningen föreslår bland annat att hela 
biblioteksverksamheten genomlyses med särskilt fokus på biblioteksbussen samt att projektering för 
inköp av en mindre buss som kan köras med B-körkort inleds. Frågan behandlas politiskt under våren 
2020.
Smålands Litteraturfestival SmåLit kunde för första gången genomföras i de nya lokalerna, och det 
blev den mest lyckade upplagan hittills. Föreställningen Melancholia som genomfördes i samverkan 
med teaterföreningen samt Smålands Musik och Teater, satte Gummifabriken på kartan som en 
kulturell arena och visade på husets potential. I mars invigdes Flygel för Gummifabriken genom en 
konsert med Staffan Scheja. Flygeln är designad av Mats Theselius och inköpet har finansierats genom 
sponsring. Barnutställningen Dino Deluxe blev en publiksuccé och i augusti var det världspremiär för 
dokumentärfilmen ”Fånge hos al-Qaida”. I programverksamheten i övrigt märktes de välbesökta 
utställningarna ”Sarajevo genom 100 år” och ”Älskade radio” med tillhörande program. I ett led att 
utveckla kulturen utanför centralorten, har flera olika program för både barn och vuxna turnerat på 
filialerna. Nya inslag i programutbudet var bland annat kulturquiz, musikmeditation, Green Friday 
samt Lux verba.
Samverkan med kulturskolan har stärkts ytterligare under året, bland annat har arbetet med 
dansutveckling fortsatt. Efter utredning beslutades dock att kulturskolan inte ska överföras till 
kulturnämnden, då en väl fungerande samverkan mellan skola och kulturskola är helt avgörande för att 
kunna erbjuda alla barn en god och likvärdig tillgång till professionell kultur och eget kulturutövande.
Vandalorum har fortsatt att etablera sig som en ledande aktör på den nationella och internationella 
konstarenan. Vandalorums betydelse för Värnamos attraktivitet och utveckling kan knappast 
överskattas. Dialog pågår mellan Vandalorum, kommunen och övriga bidragsgivare inom 
samverkansmodellen om hur den långsiktiga utvecklingen av verksamheten kan säkras och stärkas.
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2.1 Digitalisering
Ökat fokus och efterfrågan på digitala böcker, tidningar och andra medier. Detta ökar utbudet och 
tillgängligheten för låntagarna, minskar den fysiska hanteringen för personalen, men innebär samtidigt 
en utmaning i att hitta en bra modell för utlåning av digitala medier till en rimlig kostnad. En 
webbaserad besöksguide har införts på stadsbiblioteket. En ny och mer användarvänlig bibliotekswebb 
håller på att arbetas fram.
Det pågår fortbildning av bibliotekspersonal i det nationella projektet ”Digitalt först”, som syftar till 
att ge medborgarna ett digitalt kompetenslyft genom biblioteken. I ”Plan för digitalisering” tillskrivs 
biblioteken tillsammans med kontaktcenter och Campus en central roll för medborgarnas digitala 
delaktighet. Med anledning av detta har en IT-pedagog börjat arbeta deltid på biblioteket.
Fortsatt satsning på bärbara personaldatorer för ökad flexibilitet.

3. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal
__________________________________________________________________________________
Sammanfattande analys
Måluppfyllelsen är mycket god, både sett till indikatorerna och vid en mer kvalitativ bedömning av 
Gummifabrikens mottagande och Värnamo kommuns renommé som kulturkommun.
Efter ett underskott på en halv miljon kronor öppningsåret i Gummifabriken 2018, visar 
kulturnämnden i princip ett resultat i balans för 2019.
Övertiden och sjukskrivningstalen går båda ned efter tillfälliga uppgångar i samband med flytten till 
Gummifabriken.
Detta tyder på att måluppfyllelsen inte har skett på bekostnad av ekonomi eller dålig arbetsmiljö.
__________________________________________________________________________________

3.1 Nämndens mål 
Det mycket goda resultatet i medborgarundersökningen, utnämningen till Årets kulturmiljökommun 
2018 och Årets uppstickare 2019, stor medial uppmärksamhet för kulturen i Värnamo även nationellt 
och internationellt, succé för Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket.
Det går nog att påstå att kulturnämnden uppfyllt målen avseende kvalitet och delaktighet utan att titta 
på indikatorerna, även om även dessa visar på en positiv utveckling. Värnamo har etablerat sig som en 
kulturkommun, främst tack vare Gummifabriken och Vandalorum. Även flera projekt som delvis är en 
följd av dessa satsningar har förändrat bilden och upplevelsen av Värnamo, såsom Bänkarnas stad, 
Flygel för Gummifabriken, Sarajevoutställningen och kanske framför allt Rutan.
Genom en mångfald och riktade satsningar inom både biblioteks- och programverksamheten, når 
kulturen ut brett. Här ska särskilt nämnas samverkan med kulturskolan samt satsningen på 
programverksamhet på biblioteksfilialerna.

3.1.1 Jämförelse av resultat
De flesta mål och indikatorer är nya och antogs hösten 2019. Jämförelser över tid är därför svårt, men i 
de fall som en jämförelse är möjlig är utvecklingen mycket positiv. Att mäta kultur kvantitativt med 
indikatorer är dock ett vanskligt projekt, varför stor vikt även måste läggas vid kvalitativa 
bedömningar.

3.1.2 Mål i sammandrag
_________________________________________________________________________________
Symbolförklaring

=helt uppfyllt =i hög grad 
uppfyllt

=delvis 
uppfyllt

=ej uppfyllt =ej utvärderat

=ökad =oförändrad =minskad =inget värde angivet

__________________________________________________________________________________
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KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för
Bedömning:Nämndsmål: 

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.
Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.

Indikatorer: 2018: 2019: Målnivå 
2019:

Hur nöjd är du med bibliotekets service när det gäller 
utbud av medier? (SCB:s medborgarundersökning)

7,7 8,1 7,8

Hur nöjd är du med bemötandet på biblioteket? (SCB:s 
medborgarundersökning)

8,3 8,4 8,5

Hur nöjd är du med kulturförvaltningens 
programverksamhet för barn, unga och vuxna? (SCB:s 
medborgarundersökning)

6,8 7,2 7,0

Antal aktiviteter som genomförs tillsammans med annan 
aktör i Gummifabriken.

- 45 15 -

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling
Bedömning:Nämndsmål: 

Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och 
förutsättningar.
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.

Indikatorer: 2018: 2019: Målnivå 
2019:

Antal aktiviteter utanför Värnamo tätort (definitionen 
ändrad, målnivåer ändras i kommande verksamhetsplan).

273 224 40

Antal besök på stadsbiblioteket. Mättes 
ej.

152 917 140 000

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver
Bedömning:Nämndsmål: 

Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.
- -

Indikatorer: 2018: 2019: Målnivå 
2019:

Totalt antal sidvisningar på kulturförvaltningens 
webbsidor (målnivå sätts i kommande verksamhetsplan).

- -

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas
Bedömning:Nämndsmål: 

Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och 
miljö.

Indikatorer: 2018: 2019: Målnivå 
2019:

Antal aktiviteter som har en koppling till miljö- och 
klimatfrågor.

7 22 8

Antal mil med poolbil/egen bil i tjänsten. 1505 1400
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3.2 Nämndens Ekonomi
3.2.1 Driftsredovisning 
Kulturnämndens driftbudget för 2019 är 30,4 miljoner kronor. Helåret 2019 visar ett underskott på 0,1. 
VKIAB har betalat ut en ersättning för kostnader beroende på försening i färdigställandet av 
Gummifabriken. Detta täcker en del av de ökade kostnader för el och städning under 2019 som det 
saknas medel till i budget. I budgetramen för 2020 är detta korrigerat.

3.2.2. Investeringsredovisning 
Kulturnämndens investeringsbudget för 2019 är 4,4 miljoner kronor. Helåret 2019 visar ett överskott 
på 3,8 miljoner kronor. Överskottet ligger främst inom Konstnärlig gestaltning Tekniska utskottet.

3.2.3. Ekonomi i sammandrag

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 

2019
Bokslut 

2019 Avvikelse
Bokslut 

2018
Intäkter -1,4 -1,7 0,3 -1,3
Kostnader 31,8 32,2 -0,4 31,0
Nettokostnad 30,4 30,5 -0,1 29,7

   

Resultat per verksamhetsblock
Budget 

2019
Bokslut 

2019 Avvikelse
Bokslut 

2018
Nämnd- och styrelseverksamhet 0,4 0,4 0,0 0,3
Konsument-/energirådgivning 0,1 0,1 0,0 0,7
Allmän kulturverksamhet, övr 5,6 5,5 0,1 6,4
Bibliotek 18,0 18,0 0,0 16,9
Kostnadsfördeln kulturförv 6,3 6,5 -0,2 5,4
Nettokostnad 30,4 30,5 -0,1 29,7

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 

2019
Bokslut 

2019 Avvikelse
Bokslut 

2018
Inkomster 0,0 -0,7 0,7 0,0
Utgifter 4,4 1,3 3,1 7,2
Nettoinvesteringar 4,4 0,6 3,8 7,2

   
Största investeringar     
Stadshistorisk utställning 0,1 0,1 0,0
Flygel 0,1 0,1 0,0
Villa Villekulla 0,1 0,1 0,0  
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3.3 Nämndens HR
Övertid gick tillfälligt upp i samband med flytt och öppnande i Gummifabriken 2018, men är nu nere 
på samma låga nivå igen. Även sjukskrivningstalen gick tillfälligt upp 2018 delvis relaterat till flytten, 
men har nu åter sjunkit.

3.3.1 HR i sammandrag
2018-12-31 2019-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 25 25 Oförändrat
Tillsvidareanställda, årsarbetare 24 23 -1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal 4 2 -2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 4 2 -2
Andel kvinnor, % 84,0 84,0 Oförändrat
Sysselsättningsgrad, % 94,4 93,1 -1,3 

procentenheter

2018-12-31 2019-12-31 Förändring
Övertid, tkr 39 7 -32
Övertid, timmar 92 15 -77
Mertid, tkr 52 46 -6
Mertid, timmar 200 184 -16
Timlön, tkr 222 194 -28
Timlön, timmar 1 597 1 394 -203

2018-12-31 2019-12-31 Förändring
Sjukfrånvaro, % 9,54 5,27 -4,27 

procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 69,63 59,27 -10,36 

procentenheter
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr 138 88 -50

2018-12-31 2019-12-31 Förändring
Personalomsättning, % 4,2 4,0 -0,2 

procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 0 4,0 +4,0 

procentenheter
Pensionsavgångar, antal faktiska 1 0 -1
Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022

Prognos 
2023

Prognos 
2024

Antal 1 0 2 1 2

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal 
2017 2018 2019

Antal utlån (stadsbiblioteket stängt 6 juni 2017-1 mars 2018) 160 863 180 456 189 634
Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån 53% 57% 66%
Antal arrangemang 565 689 830

4. Framtida utveckling och utmaningar
Gummifabriken fortsätter att prägla verksamheten. Utmaningen är att hitta rätt balans i den nya 
organisationen. Att hålla budget, skapa en hållbar arbetssituation för personalen och samtidigt leva 
upp till kommuninvånarnas rättmätiga förväntningar på såväl Gummifabriken som sådan som på ett 
rikt kulturutbud både i Gummifabriken och på andra platser i kommunen.
Närmast väntar firandet av Värnamo stad 100 år, där kulturnämnden bland annat bygger en permanent 
stadshistorisk utställning och sätter upp en musikteater om stadens historia.
Digitaliseringen är en annan utmaning, liksom att stärka bibliotekens och kulturens demokratiska roll.
För att hantera utmaningarna fortsätter arbetet med utvecklad samverkan och ändrade arbetssätt.
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1               

Projektblad nr KF: KN 005
Projektblad nr Förv.:
Upprättad den: 2020-01-14
Upprättad av: Britt Gunnarsson
Reviderad den:

Bokbuss

Projektnr i Ek.system: 150006
Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden 

Beskrivning

Nuvarande bokbuss köptes in 2006 och är avskriven. Reparationsbehov har börjat öka i allt snabbare takt.
Inköp av ny bokbuss måste därför ske de närmaste åren för att inte driftskostnaderna ska bli för stora. Det har 
även hänt mycket gällande teknik och drivmedel, varför en ny buss får positiv miljöeffekt.

En ny bokbuss ger samtidigt stora möjligheter att utveckla verksamheten och bredda användningen. Till 
exempel skulle den samverkan som sker inom Gummifabrikskonceptet kunna prägla även bussen. En annan 
möjlighet är att bokbussen kan bli Kontaktcenters förlängda arm. En förstudie har gjorts med målet att en ny 
buss ska rulla på kommunens vägar 2021.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Budget t.o.m 2020
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

kkr

År: 2021 2022 2023 2024 2025
Begärd investering i kkr: 5000
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1               

Projektblad nr KF: KN 001
Projektblad nr Förv.:
Upprättad den: 2020-01-14
Upprättad av: Britt Gunnarsson
Reviderad den:

Inventarier

Projektnr i Ek.system: 150000
Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden 

Beskrivning

Komplettering av inredning i Gummifabriken och på filialerna.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Budget t.o.m 2020
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

 kkr

År: 2021 2022 2023 2024 2025
Begärd investering i kkr: 80 83 125 150 150
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1               

Projektblad nr KF: KN 002
Projektblad nr Förv.:
Upprättad den: 2020-01-14
Upprättad av: Britt Gunnarsson
Reviderad den:

IT-utrustning

Projektnr i Ek.system: 150001
Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden

Beskrivning

Kontinuerlig uppdatering IT-utrustning.

Den digitala utvecklingen på biblioteksområdet går allt snabbare, varför nya behov av IT-investeringar 
uppkommer med kort varsel. I ”Plan för digitalisering” tillskrivs biblioteken tillsammans med Kontaktcenter och 
Campus en central roll för medborgarnas digitala delaktighet, vilket ytterligare ökar behovet av IT-
investeringar.

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Budget t.o.m 2020
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

 kkr

År: 2021 2022 2023 2024 2025
Begärd investering i kkr: 280 200 250 250 250
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1               

Projektblad nr KF: KN 003
Projektblad nr Förv.:
Upprättad den: 2020-01-14
Upprättad av: Britt Gunnarsson
Reviderad den:

Konstnärlig gestaltning KN

Projektnr i Ek.system: 150003
Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden 

Beskrivning

Konstnärlig gestaltning, pott till kulturnämndens förfogande

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:
Årliga kostnaden för rengöring och reparationer av utomhus-gestaltningar ökar

Budget t.o.m 2020
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

 kkr

År: 2021 2022 2023 2024 2025
Begärd investering i kkr: 400 400 500 500 500
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1               

Projektblad nr KF: KN 003
Projektblad nr Förv.:
Upprättad den: 2020-01-14
Upprättad av: Britt Gunnarsson
Reviderad den:

Konstnärlig gestaltning TU

Projektnr i Ek.system: 150004
Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden

Beskrivning (TKT Konstnärlig gestaltning som beror på Tekniska förvaltningens investeringar)

TKT uppskattad investeringsnivå

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:
Årliga kostnaden för rengöring och reparationer av utomhus-gestaltningar ökar

Budget t.o.m 2020
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

 kkr

År: 2021 2022 2023 2024 2025
Begärd investering i kkr: 700 700 700 700 700
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Projektblad nr KF: KN 004
Projektblad nr Förv
Upprättad den: 2020-01-14
Upprättad av: Britt Gunnarsson
Reviderad den:

Årligt konstanslag

Projektnr i Ek.system: 150002
Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden 

Beskrivning

Inköp lös konst till kommunala förvaltningar

Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader:

Budget t.o.m 2020
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie)

 kkr

År: 2021 2022 2023 2024 2025
Begärd investering i kkr: 180 190 200 200 200
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VÄRNAMO KOMMUN sida 1(1)

Skattefinansierad verksamhet Belopp i tkr

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2020 2021 2022 2023 2024 Framtid

Projekt-

total 2021 2022 2023 2024 2025 Framtid Kommentarer

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 80 80 83 88 100 80 83 125 150 150

IT-utrustning KN KN 002 150001 100 280 200 240 240 280 200 250 250 250

Konstanslag KN KN 004 150002 180 180 190 190 200 180 190 200 200 200

Stadshistorisk utställning KN KN 006 150005 450

Bokbuss KN KN 005 150006 5 000 5 000

Konstnärlig gestaltning  KN KN KN 003 150003 300 400 400 500 500 400 400 500 500 500

Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 003 150004 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

SUMMA KN 1 810 6 640 1 573 1 718 1 740 6 640 1 573 1 775 1 800 1 800

Kulturnämndens förslag

Investeringsbudget 2021, investeringsplan 2022-2025

K
a

lk
y

ln
iv

å

INVESTERINGSBUDGET 2021 samt

INVESTERINGSPLAN 2022 - 2025

Beslutad av kommunfullmäktige 190619

samt efter genomfört nämndsuppdrag 

Investeringsbudget 2020, investeringsplan 2021-2024

1(1)
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-09

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2020.4

 1 (1)

Årsbidrag Kulturföreningar 2020 

Ärendebeskrivning

Fördelning av årsbidrag till föreningar inom kulturområdet 
gällande 2020 enligt bilaga.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna fördelningen av årsbidrag enligt förslag.

Marlene Ulfsax Lars Alkner
Kultursekreterare Förvaltningschef
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Förslag till fördelning av årsbidrag till föreningar 2020

Konst- och kulturföreningar

Förening Förslag 2020 Bidrag 2019 Diff.

Galleri Hörle Slott 18 000 18 000 0

Bredaryds kulturförening 12 000 12 000 0

Totalt: 30 000 30 000 0
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Förslag till fördelning av årsbidrag till föreningar 2020

Kulturminnesvård och bio

Förening Förslag 2020 Bidrag 2019 Diff.

Björkhaga skolmuseum 0 5 000 -5 000

Drömminge bygdegårdsförening 5 000 5 000 0

Föreningen Munkaleden 5 000 5 000 0

Föreningen Nydala Klosterträdgård 19 000 18 000 1 000

Föreningen Åminne Bruksmuseum 10 000 10 000 0

Historiska Sällskapet Gamla Wernamo 15 000 12 000 3 000

Hjälshammar-Nöbbeled Bygdegårdsför. (NY) 9 000 0 9 000

Hånger samhällsförening 6 000 5 000 1 000

Ohs Bruks Järnvägs Museiförening 44 000 39 000 5 000

Ohs samhällsförening 7 000 7 000 0

Rydaholms trädgårdsförening 5 000 5 000 0

Skaftarps Kvarnförening 5 000 5 000 0

Släktforskarföreningen ANE 8 000 8 000 0

Värnamo trädgårdsförening 6 000 5 000 1 000

Värnamo modelljärnvägsförening 10 000 10 000 0

Wernamo Filmstudio 5 000 5 000 0

Röda Kvarn/Bredaryds bygdegård 23 000 28 000 -5 000

Totalt: 182 000 172 000 10 000
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Förslag till fördelning av årsbidrag till föreningar 2020

Musikföreningar

Förening Förslag 2020 Bidrag 2019 Diff.

Finnvedens Dragspelsklubb 13 000 13 000 0

Finnvedin Katrilli 13 000 11 000 2 000

Frikyrkans Brass Rydaholm 12 000 12 000 0

Gammeldansens vänner 14 000 12 000 2 000

Horda Musikkår 17 000 17 000 0

Musikkåren Lyran 40 000 42 000 -2 000

Värnamo Blues & Rockförening 0 5 000 -5 000

Värnamo kammarkör 12 000 13 000 -1 000

Värnamo kammarmusikförening 0 0 0

Värnamo missionskyrkas brassband 33 000 30 000 3 000

Värnamo symfoniorkester 13 000 11 000 2 000

Värnamo storband 8 000 7 000 1 000

Östbogillets folkdanslag 16 000 17 000 -1 000

Totalt: 191 000 190 000 1 000
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Förslag till fördelning av årsbidrag till föreningar 2020

Scenkonst

Förening Förslag 2020 Bidrag 2019 Diff.

Riksteatern Gislaved Värnamo 270 000 300 000 -30 000

Totalt: 270 000 300 000 -30 000
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Förslag till fördelning av årsbidrag till föreningar 2020

Diverse

Förening Förslag 2020 Bidrag 2019 Diff.

Vandalorum 1 078 000 1 050 000 28 000

Studieförbund* 900 000 1 000 000 -100 000

Hembygdsföreningar 240 000 233 000 7 000

Kulturstipendier 30 000 30 000 0

Arrangemang, inkl. idépeng unga 337 000 279 000 58 000

Investeringsbidrag, ledarutbildning 106 000 106 000 0

Totalt: 2 691 000 2 698 000 -7 000

* Fördelning inom potten sker vid senare sammanträde.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-09

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2020.3

 1 (1)

Årsbidrag Hembygdsföreningar 2020 

Ärendebeskrivning

Fördelning av årsbidrag till hembygdsföreningar gällande 2020 
enligt bilaga.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna fördelningen av årsbidrag enligt förslag.

Marlene Ulfsax Lars Alkner
Kultursekreterare Förvaltningschef
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Förslag till fördelning av årsbidrag till föreningar 2020

Hembygdsföreningar

Förening Förslag 2020 Bidrag 2019 Diff.

Bredaryds hembygdsförening 16 000 16 000 0

Dannäs hembygdsförening 8 000 7 000 1 000

Forsheda hembygdsförening 15 000 16 000 -1 000

Fryele hembygdsförening 15 000 12 000 3 000

Gällaryds hembygdsförening 14 000 14 000 0

Hånger hembygdsförening 12 000 12 000 0

Kärda hembygdsförening 8 000 8 000 0

Nydala hembygdsförening 6 000 5 000 1 000

Rydaholms hembygdsförening 15 000 15 000 0

Torskinge hembygdsförening 13 000 10 000 3 000

Tånnö hembygdsförening 5 000 6 000 -1 000

Voxtorps hembygdsförening 13 000 13 000 0

Värnamo hembygdsförening 18 000 20 000 -2 000

Totalt: 158 000 154 000 4 000
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-09

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2020.5

 1 (1)

Årsbidrag Stiftelser 2020 

Ärendebeskrivning

Fördelning av årsbidrag till stiftelser gällande 2020 enligt bilaga.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna fördelningen av årsbidrag till stiftelser enligt 
förslag.

Marlene Ulfsax Lars Alkner
Kultursekreterare Förvaltningschef
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Förslag till fördelning av årsbidrag till föreningar 2020

Stiftelser

Stiftelser Förslag 2020 Bidrag 2019 Diff.

Smålands Konstarkiv 1 089 000 1 060 000 29 000

Stiftelsen Åminne bruk 366 000 359 000 7 000

Totalt: 1 455 000 1 419 000 36 000
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TJÄNSTESKRIVELSE
2019-12-17

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2019.11

 1 (1)

Öppethållande Apladalen Värnamo 
hembygdsförening

Ärendebeskrivning

Bidraget ska ersätta föreningens faktiska kostnader för 
öppethållande i Apladalen under sommaren 2020 samt för 
aktivitetsdagar för kommunens elever åk 2.

De faktiska kostnaderna för 2019 uppgick till 82 000 kr.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att ge Värnamo hembygdsförening 82 000 kr i bidrag för 
öppethållande i Apladalen 2020.

Marlene Ulfsax Lars Alkner
Kultursekreterare Förvaltningschef
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95



Informationsärende
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Antagen av kommunfullmäktige 2019-11-28 § 224. Gäller från 2019-11-28

Policy för 
investeringsprocessen
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 2 ( 7 )
Policy för investeringsprocessen

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2019-11-28, § 224
Dokumentet gäller från: Beslut av kommunfullmäktige
Dokumentet gäller för: 
Kommunstyrelsen samt kommunens nämnder och utskott
Dokumentansvarig: 
Kommunstyrelsen
Biträdande kommundirektör/ekonomichef 

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

100



 3 ( 7 )
Policy för investeringsprocessen

Policy för investeringsprocessen

Inledning och syfte
Kommunens investeringar är omfattande och innebär utbetalningar som belastar 
driftkostnaderna för kommunen under en lång tid efter genomförd investering 
(avskrivningar och drift/underhåll).
Investeringar är nödvändiga för att skapa förutsättningar att nå Värnamo kommuns 
vision ”Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen - 40 000 invånare 2035”.

Behov och önskemål om investeringar är ofta omfattande från verksamheterna och 
ett bra underlag för politisk prioritering är nödvändig för att fatta rätt beslut. Ett av 
syftena med denna policy är att efterlevnaden ska innebära en god styrning av 
processen från behov/planering till slutförd investering.

Strategi
Berör

1. Planering 
a. En investeringsbudget/-plan med god framförhållning ska årligen upprättas och 

föreläggas kommunfullmäktige för beslut i juni månad. Denna ska innehålla 
investeringsbudget med projekt för genomförande år 1 och 2, därpå följande tre års 
investeringsplan med projekt som förbereds för genomförande (år 3-5) samt kända 
projekt aktuella efter planperioden (år 6 eller senare). För år 1-2 är inriktningen att 
förändringar av investeringsbudgeten inte ska ske. Endast av särskilda skäl ska 
förändringar av dessa projekt göras. 
Projektblad enligt kommungemensam mall innehållande driftkostnadskalkyl ska 
upprättas till ALLA investeringar. För att ge en god överblick av 
investeringsprojektet ska för varje projekt tydligt framgå den beräknade totala 
investeringen. Detta gäller även om viss del anslagits tidigare år. För anläggnings- 
och fastighetsinvesteringar överstigande 5 miljoner kronor ska, för att ge en god 
överblick, i projektbladet och sammanställningen anges tidpunkt när investeringen 
beräknas tas i bruk.

b. Investeringsbudgeten delas in i tre delar: 
 Skattefinansierade investeringar
 Exploatering för bostäder och verksamheter 
 Avgiftsfinansierade investeringar

c. Alla investeringar med en beräknad totalutgift av minst 5 miljoner kronor ska 
föregås av en analys i fyra steg. Processen ska innehålla momenten tänka om, 
optimera, bygga om och bygga nytt. Alternativa lösningar ska diskuteras, 
analyseras och vägas mot varandra i dialog med beställaren. Denna process ska 
dokumenteras i projektbladet.
De fyra stegen ska vara:
 Steg  1 Tänk om 
 Steg  2 Optimera
 Steg  3 Bygg om 
 Steg  4 Bygg nytt

Alla 
nämnder 
och 
utskott

Kommun-
styrelsen

Tekniska 
utskottet
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Policy för investeringsprocessen

d. Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 miljoner 
kronor ska, i syfte att följa projekten och kunna dra erfarenhet inför framtiden, 
varje steg i genomförandet av investeringen dokumenteras enligt följande faser:
1.  Utredning/Inventering/Behovsanalys/Hållbarhetsanalys
2.  Förprojektering (skisser, program)
3.  Detaljprojektering (systemhandlingar, bygghandlingar)
4.  Byggnation/genomförande
5.  Projektavslut/slutredovisning

Denna dokumentation ska i tillämpliga delar redovisas i samband med 
slutredovisningen. Omfattningen av denna dokumentation kan variera 
beroende på investeringsprojektets omfattning.
Vid lämplig tidpunkt i ett tidigare skede av processen ska även 
kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och 
klimatrådgivning delta i och ges möjlighet att lämna 
förslag/synpunkter. I vissa projekt kan detta vara aktuellt även när 
projektet är av mindre karaktär. Av projektbladen ska framgå att så 
skett.

e. På initiativ av tekniska förvaltningen ska en årlig dialog om kommande 
investeringsförslag ske mellan tekniska förvaltningen och berörda övriga 
förvaltningar. I denna ska utöver förvaltningarnas lokalbehov och funktion också 
invägas tekniska förvaltningens behov av investeringar inom eget 
verksamhetsområde och kommunens kapacitet att hinna med samt det totala 
ekonomiska utrymmet. I dialogen ska samtal föras om de kortsiktiga och 
långsiktiga behoven. Investeringens påverkan på driftskostnader och hyror ska 
diskuteras. Detta grundarbete och dialoger ska ske under varje höst och vara klara 
före den 15 december. Tekniska förvaltningen ska ta fram förslag i dialog med 
tekniska utskottet. Tekniska utskottet ska fatta beslut och överlämna förslaget till 
kommunens budgetberedning.

f. Förslag till investeringar ska innehålla en tillförlitlig bedömning av den totala 
utgiften. Aktuell kalkylnivå för varje investering avseende byggnads-, gatu- och 
VA-investeringsprojekt ska anges i investeringssammanställningen. Ett år före 
byggstart ska kalkylnivå 0-1 normalt vara uppnådd. De olika kalkylnivåerna ska 
definieras enligt följande:
Kalkylnivå 0: Produktionskostnadsberäknat (Detaljprojektering klar/ 
kostnad baseras på detaljkalkyl alt. anbud)
Kalkylnivå 1: Kostnadsberäknat (Förprojektering har 
skett/kostnadskalkyl finns)
Kalkylnivå 2: Kostnadsbedömt (Omfattning känd/ 
Kostnadsbedömning på referensvärden)
Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattning oklar/ grov 
kostnadsuppskattning)

g. Samtliga investeringar läggs till nämndernas/utskottens förfogande med undantag 
av några enstaka större investeringar som kräver ytterligare en prövning av 
kommunfullmäktige före start. Sådana investeringar markeras särskilt i 
budgetsammanställningen. Kommunfullmäktige fattar i samband med beslut om 
investeringsbudget beslut om vilka investeringar där det krävs startbesked av 
kommunfullmäktige innan dessa får påbörjas. 

h. Tekniska utskottet ska årligen erhålla ett anslag till förprojektering av 
investeringsprojekt där slutligt beslut om genomförande och anvisande av medel 
ännu ej gjorts. Detta anslag ska, av utskottet, fördelas till individuella projekt i 
investeringsredovisning för att därmed belasta respektive investering tillsammans 
med utgifterna för genomförandet av investeringen. I de fall någon investering inte 

Tekniska 
utskottet

Tekniska 
utskottet

Tekniska 
utskottet

Alla

Tekniska 
utskottet
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Policy för investeringsprocessen

blir aktuell ska redovisning och nedskrivning av dessa utgifter för förprojektering 
ske.
Vid några enstaka investeringar kan tekniska utskottet begära att få använda del av 
anslag, som finns hos kommunfullmäktige, för projektering. Därefter görs en ny 
begäran om startbesked för genomförandet. 

i. I de fall där en bedömning före start görs att investeringen blir mer än 10 % högre 
än anvisade medel i investeringsbudget ska begäran om ytterligare medel göras hos 
kommunstyrelsen före påbörjandet och frågan om investeringen ska genomföras 
ska då prövas på nytt. En uppdatering av projektbladet ska då också ske.

j. Ett anslag till kommunstyrelsen förfogande för investeringsjusteringar samt för 
mindre tillkommande investeringar och till tekniska utskottet för oförutsedda 
fastighetsinvesteringar ska finnas. Dessa medel får användas för ökning av anslag 
till beslutade investeringar men också för akuta nya investeringar, förprojektering 
eller för att iordningställa vakanta lokaler. Användningen av detta anslag får ske 
först efter begäran hos och beslut av kommunstyrelsen respektive tekniska 
utskottet.

k. Inventarieanslag ska slås ihop till ett gemensamt anslag per nämnd/utskott 
(ramanslag) och beslut om fördelning av detta till olika inköp fattas av respektive 
nämnd/utskott. Detaljer redovisas som information på projektblad i samband med 
budgetberedningen men utgör inte anslagsbindningsnivå. Nämnden/utskottet får 
därmed rätt att flytta medel löpande mellan olika inventarieinköp inom beslutat 
anslag. 

l. Flera blanketter för projektblad innehållande syfte (motivering till 
investeringsförslaget), plats, tidsplan inklusive beräknad tidpunkt för 
ianspråktagande, bedömd betalningsplan, driftbudgetpåverkan, fördelning av 
investeringsanslag över olika år, kalkylnivå, avskrivningstider etc ska upprättas och 
användas av alla nämnder/utskott. Större och tydliga underhållsinsatser som 
identifieras när projekten initieras ska framgå av projektbladet. Uppstår därefter 
ytterligare behov av underhållsinsatser under investeringsprojektets genomförande 
ska dessa anges i slutredovisningen. Blankett ska också anpassas för att användas 
för mindre och enklare investeringar. Blankett ska vid behov uppdateras och 
utvecklas av kommunledningsförvaltningen i samråd med förvaltningarna.

m. Årlig tidplan:
Augusti – 15 december Dialog mellan tekniska förvaltningen och 

övriga berörda förvaltningar 
(kommunledningsförvaltningen deltar vid 
behov)
Avstämning mellan respektive förvaltning 
och dess nämnd om prioriteringar ska ske 
löpande under arbetets gång

November-december Kommunledningsförvaltningen skickar ut 
underlag/blanketter till respektive nämnd 
inför deras inlämning av investeringsförslag 
till kommunstyrelsen

Januari-februari Behandling och beslut i respektive 
nämnd/utskott

Mars Inlämning av investeringsförslag till   
kommunstyrelsen

Mars-maj Budgetberedning och dialoger
Juni Beslut om investeringsbudget/-plan av 

kommunfullmäktige

Alla

Kommun-
styrelsen
och
Tekniska 
utskottet

Alla

Alla

Vissa 
delar 
endast 
Tekniska 
utskottet

Alla
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2. Genomförande
n. En översiktlig uppföljning av pågående investeringar ska ske från tekniska 

utskottet till kommunstyrelsen i samband med delårs- och helårsbokslut.
Tillsammans med denna ska även bedömda sammanlagda budgetavvikelser 
redovisas för varje enskilt projekt med en totalbudget överstigande 10 miljoner 
kronor.

3. Uppföljning/ianspråktagande 
o. En aktiv intern kontroll av pågående investeringar ska ske avseende 

betalningsplaner, beställarfunktioner, leveranskontroller etc. Det åligger den 
nämnd/utskott som har erhållit anslaget att tillse att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att dokumentation av genomförda kontroller samt uppföljning sker 
och återrapporteras till nämnden.

p. Alla avslutade investeringsprojekt ska snarast slutredovisas till den egna 
nämnden/utskottet. De investeringsprojekt som har en totalbudget överstigande 5 
miljoner kronor ska även slutredovisas till kommunfullmäktige. En blankett för 
slutredovisning som, så långt det är möjligt, liknar projektbladet ska upprättas där 
de uppgifter som finns som underlag för beslutet att genomföra investeringen följs 
upp. Även en beskrivning av resultatet bl a med bilder ska finnas. En jämförelse 
mellan plan och utfall på en tidsaxel ska också ske. Eventuella avvikelser mot 
projektbudgeten ska utredas och beskrivas. 
Slutredovisning ska göras snarast efter slutförande (slutbesiktning, ianspråktagande 
eller motsvarande). I normalfallet ska detta ske senast inom sju månader efter 
slutbesiktning. I särskilda fall får slutredovisning ske senare. Blanketten ska vid 
behov uppdateras och utvecklas av kommunledningsförvaltningen i samråd med 
förvaltningarna.

4. Tidsförskjutning av investeringsprojekt
q. De investeringar som budgeteras nästkommande år ska också genomföras det 

kommande året. I samband med förslag till kommande budget ska 
nämnderna/utskotten ta hänsyn till förskjutna investeringar från tiden före 
innevarande år samt årets investeringsbudget. Endast undantagsvis till följd av 
politiska beslut eller till följd av oförutsägbara omständigheter ska en 
tidsförskjutning få uppstå. En anpassning av kommande investeringsförslag ska ske 
till den kapacitet som finns i den egna organisationen och efter analys av 
marknadsläget. Detta gäller såväl om investeringen ska genomföras i egen regi 
eller genom extern entreprenör/utförare. 
I det fall kapacitetsbrist uppstår och en prioritering av vilka investeringsprojekt 
som ska genomföras måste ske ska denna prioritering beslutas av nämnd/utskott.

5. Ombudgetering
r. Vid varje nytt år ska resterande medel i pågående investeringsprojekt 

ombudgeteras om de fortfarande är aktuella att genomföra. I de fall en beslutad 
investering inte kommer att genomföras ska detta redovisas till 
kommunfullmäktige tillsammans med skälet för detta. Kommunfullmäktige ska då 
föreslås fatta beslut om att tidigare beslut om investeringen upphävs. Det år 
slutredovisning sker ska projektet avslutas. Efter att slutredovisning upprättats får 
några investeringar inte belasta projektet. Uppstår trots allt sådana ska en ny 
slutredovisning upprättas och redovisas.
I de fall underskott finns mot anvisade medel ska ombudgetering ske med negativa 
belopp till efterkommande år ända till det år ytterligare anslag finns eller det år 
projektet avslutas.
Resterande del av nämndernas/utskottens inventarieanslag ombudgeteras som 
grundprincip. Har det gångna årets inventarieinköp överstigit de budgeterade 

Tekniska 
utskottet

Alla

Alla

Alla
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anslagen ska som regel ett underskott ombudgeteras till efterkommande år.
Förslag till ombudgetering upprättas av kommunledningsförvaltningen snarast efter 
upprättat bokslut och efter genomförd dialog med företrädare för förvaltningarna. 
Ett samlat dokument innehållande all ombudgetering ska upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.

    Uppföljning och revidering
 

Denna policy ska utvärderas löpande dels för uppföljning av efterlevnaden och dels 
för behov av förändringar. Vid behov av förändring/komplettering ska förslag 
snarast föreläggas kommunstyrelsen.

Kommun-
styrelsen 
och
Tekniska 
utskottet

Dokumentansvariga

Politisk nivå: Kommunstyrelsen

Tjänstemannanivå: Biträdande kommundirektör/ekonomichef  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-11-28 

Justerare

§ 224 Dnr: KS.2018.395

Policy för investeringsprocessen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 
att   upphäva kommunfullmäktiges beslut 12 december 2013,    

§ 277, om riktlinjer för investeringsprocessen, samt
att   anta upprättat reviderat förslag till policy för 

investeringsprocessen daterad 5 november 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer genomförde under våren 2018 en 
granskning av investeringsprocessen. Revisorerna gjorde 
bedömningen att dåvarande riktlinjer ger kommunstyrelsen goda 
förutsättningar för att uppnå en ändamålsenlig styrning av 
investeringsprocessen. Riktlinjen bedömdes tydliga och 
omfattande och gav bra stöd för verksamheten vid 
genomförande av beslutade investeringsprojekt. Revisorerna 
ansåg dock att det fanns visa delar i riktlinjen som kunden 
förtydligas och följsamheten till riktlinjerna kunde utvecklas och 
förbättras.

Kommunstyrelsen beslutade 28 augusti 2018, § 321 
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i samråd med 
tekniska förvaltningen och med beaktande av revisorernas 
rekommendationer i granskningsrapport daterad 12 juni 2018 
göra en översyn av gällande riktlinjer för investeringsprocessen.
Ett reviderat förslag ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 
25 augusti 2019.

Biträdande kommundirektör har gjort en översyn och så långt 
det varit möjligt beaktat synpunkterna från revisorerna.               
I enlighet med gällande dokumentbenämning föreslås också att 
riktlinjen förändras till en policy.
Översynen har skett i dialog med tekniska förvaltningen men 
även övriga förvaltningar har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på det reviderade förslaget.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 2 september 
2019 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att      upphäva kommunfullmäktiges beslut 12 december 2013,   

§ 277, om riktlinjer för investeringsprocessen, samt
att      anta upprättat reviderat förslag till policy för 

investeringsprocessen daterad 2 september 2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 17 september 2019,     
§ 308.

                                                                                                          Forts.
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 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-11-28 

Justerare

                        Kf § 224 (forts)

Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2019, § 183 att 
återremittera ärendet.
Motiveringen var att en komplettering ska ske så att 
miljökonsekvensanalys ska upprättas under punkt 1c och 1d; 
alltså för alla de investeringar där totalutgiften överstiger 5 
miljoner kronor.

Bitr. kommundirektör har inkommit med skrivelse daterad         
5 november 2019 och föreslår att uppdaterad version av policyn 
antas.

I förhållande till det förslag som behandlades av 
kommunfullmäktige har policyn kompletterats med att även en 
hållbarhetsanalys ska göras som en del av första steget i 
processen för de projekt som omfattas av punkten 1d. 

Därutöver finns enligt det ursprungliga förslaget kvar ett 
förtydligande i förhållande till tidigare styrdokument att 
kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- 
och klimatrådgivning ska delta i och ges möjlighet att lämna 
förslag/synpunkter.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 5 november 2019,        
§ 374.

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska utskottet
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From:                                 riitta.andersson@varnamo.se
Sent:                                  Thu, 5 Dec 2019 15:17:57 +0000
To:                                      Kultur
Subject:                             [KS.2018.395] Revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen, Policy för 
investeringsprocessen
Attachments:                   Policy för investeringsprocessen.pdf, Beslut KF 2019-11-28Policy för 
investeringsprocessen.docx

Hej!

 

Här kommer beslut från senaste kommunfullmäktige som berör er, Policy för investeringsprocessen

 

Med vänliga hälsningar

Riitta Andersson

Kommunsekreterare

 

Kommunledningsförvaltningen, kommunkansliet

Värnamo kommun, 331 83 Värnamo

Telefon direkt 0370-37 73 98
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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2019-11-28, § 224
Dokumentet gäller från: Beslut av kommunfullmäktige
Dokumentet gäller för: 
Kommunstyrelsen samt kommunens nämnder och utskott
Dokumentansvarig: 
Kommunstyrelsen
Biträdande kommundirektör/ekonomichef 

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Policy för investeringsprocessen

Inledning och syfte
Kommunens investeringar är omfattande och innebär utbetalningar som belastar 
driftkostnaderna för kommunen under en lång tid efter genomförd investering 
(avskrivningar och drift/underhåll).
Investeringar är nödvändiga för att skapa förutsättningar att nå Värnamo kommuns 
vision ”Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen - 40 000 invånare 2035”.

Behov och önskemål om investeringar är ofta omfattande från verksamheterna och 
ett bra underlag för politisk prioritering är nödvändig för att fatta rätt beslut. Ett av 
syftena med denna policy är att efterlevnaden ska innebära en god styrning av 
processen från behov/planering till slutförd investering.

Strategi
Berör

1. Planering 
a. En investeringsbudget/-plan med god framförhållning ska årligen upprättas och 

föreläggas kommunfullmäktige för beslut i juni månad. Denna ska innehålla 
investeringsbudget med projekt för genomförande år 1 och 2, därpå följande tre års 
investeringsplan med projekt som förbereds för genomförande (år 3-5) samt kända 
projekt aktuella efter planperioden (år 6 eller senare). För år 1-2 är inriktningen att 
förändringar av investeringsbudgeten inte ska ske. Endast av särskilda skäl ska 
förändringar av dessa projekt göras. 
Projektblad enligt kommungemensam mall innehållande driftkostnadskalkyl ska 
upprättas till ALLA investeringar. För att ge en god överblick av 
investeringsprojektet ska för varje projekt tydligt framgå den beräknade totala 
investeringen. Detta gäller även om viss del anslagits tidigare år. För anläggnings- 
och fastighetsinvesteringar överstigande 5 miljoner kronor ska, för att ge en god 
överblick, i projektbladet och sammanställningen anges tidpunkt när investeringen 
beräknas tas i bruk.

b. Investeringsbudgeten delas in i tre delar: 
 Skattefinansierade investeringar
 Exploatering för bostäder och verksamheter 
 Avgiftsfinansierade investeringar

c. Alla investeringar med en beräknad totalutgift av minst 5 miljoner kronor ska 
föregås av en analys i fyra steg. Processen ska innehålla momenten tänka om, 
optimera, bygga om och bygga nytt. Alternativa lösningar ska diskuteras, 
analyseras och vägas mot varandra i dialog med beställaren. Denna process ska 
dokumenteras i projektbladet.
De fyra stegen ska vara:
 Steg  1 Tänk om 
 Steg  2 Optimera
 Steg  3 Bygg om 
 Steg  4 Bygg nytt

Alla 
nämnder 
och 
utskott

Kommun-
styrelsen

Tekniska 
utskottet
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d. Vid byggnads-, gatu- och VA-investeringsprojekt överstigande totalt 10 miljoner 
kronor ska, i syfte att följa projekten och kunna dra erfarenhet inför framtiden, 
varje steg i genomförandet av investeringen dokumenteras enligt följande faser:
1.  Utredning/Inventering/Behovsanalys/Hållbarhetsanalys
2.  Förprojektering (skisser, program)
3.  Detaljprojektering (systemhandlingar, bygghandlingar)
4.  Byggnation/genomförande
5.  Projektavslut/slutredovisning

Denna dokumentation ska i tillämpliga delar redovisas i samband med 
slutredovisningen. Omfattningen av denna dokumentation kan variera 
beroende på investeringsprojektets omfattning.
Vid lämplig tidpunkt i ett tidigare skede av processen ska även 
kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- och 
klimatrådgivning delta i och ges möjlighet att lämna 
förslag/synpunkter. I vissa projekt kan detta vara aktuellt även när 
projektet är av mindre karaktär. Av projektbladen ska framgå att så 
skett.

e. På initiativ av tekniska förvaltningen ska en årlig dialog om kommande 
investeringsförslag ske mellan tekniska förvaltningen och berörda övriga 
förvaltningar. I denna ska utöver förvaltningarnas lokalbehov och funktion också 
invägas tekniska förvaltningens behov av investeringar inom eget 
verksamhetsområde och kommunens kapacitet att hinna med samt det totala 
ekonomiska utrymmet. I dialogen ska samtal föras om de kortsiktiga och 
långsiktiga behoven. Investeringens påverkan på driftskostnader och hyror ska 
diskuteras. Detta grundarbete och dialoger ska ske under varje höst och vara klara 
före den 15 december. Tekniska förvaltningen ska ta fram förslag i dialog med 
tekniska utskottet. Tekniska utskottet ska fatta beslut och överlämna förslaget till 
kommunens budgetberedning.

f. Förslag till investeringar ska innehålla en tillförlitlig bedömning av den totala 
utgiften. Aktuell kalkylnivå för varje investering avseende byggnads-, gatu- och 
VA-investeringsprojekt ska anges i investeringssammanställningen. Ett år före 
byggstart ska kalkylnivå 0-1 normalt vara uppnådd. De olika kalkylnivåerna ska 
definieras enligt följande:
Kalkylnivå 0: Produktionskostnadsberäknat (Detaljprojektering klar/ 
kostnad baseras på detaljkalkyl alt. anbud)
Kalkylnivå 1: Kostnadsberäknat (Förprojektering har 
skett/kostnadskalkyl finns)
Kalkylnivå 2: Kostnadsbedömt (Omfattning känd/ 
Kostnadsbedömning på referensvärden)
Kalkylnivå 3: Kostnadsuppskattat (Omfattning oklar/ grov 
kostnadsuppskattning)

g. Samtliga investeringar läggs till nämndernas/utskottens förfogande med undantag 
av några enstaka större investeringar som kräver ytterligare en prövning av 
kommunfullmäktige före start. Sådana investeringar markeras särskilt i 
budgetsammanställningen. Kommunfullmäktige fattar i samband med beslut om 
investeringsbudget beslut om vilka investeringar där det krävs startbesked av 
kommunfullmäktige innan dessa får påbörjas. 

h. Tekniska utskottet ska årligen erhålla ett anslag till förprojektering av 
investeringsprojekt där slutligt beslut om genomförande och anvisande av medel 
ännu ej gjorts. Detta anslag ska, av utskottet, fördelas till individuella projekt i 
investeringsredovisning för att därmed belasta respektive investering tillsammans 
med utgifterna för genomförandet av investeringen. I de fall någon investering inte 

Tekniska 
utskottet

Tekniska 
utskottet

Tekniska 
utskottet

Alla

Tekniska 
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blir aktuell ska redovisning och nedskrivning av dessa utgifter för förprojektering 
ske.
Vid några enstaka investeringar kan tekniska utskottet begära att få använda del av 
anslag, som finns hos kommunfullmäktige, för projektering. Därefter görs en ny 
begäran om startbesked för genomförandet. 

i. I de fall där en bedömning före start görs att investeringen blir mer än 10 % högre 
än anvisade medel i investeringsbudget ska begäran om ytterligare medel göras hos 
kommunstyrelsen före påbörjandet och frågan om investeringen ska genomföras 
ska då prövas på nytt. En uppdatering av projektbladet ska då också ske.

j. Ett anslag till kommunstyrelsen förfogande för investeringsjusteringar samt för 
mindre tillkommande investeringar och till tekniska utskottet för oförutsedda 
fastighetsinvesteringar ska finnas. Dessa medel får användas för ökning av anslag 
till beslutade investeringar men också för akuta nya investeringar, förprojektering 
eller för att iordningställa vakanta lokaler. Användningen av detta anslag får ske 
först efter begäran hos och beslut av kommunstyrelsen respektive tekniska 
utskottet.

k. Inventarieanslag ska slås ihop till ett gemensamt anslag per nämnd/utskott 
(ramanslag) och beslut om fördelning av detta till olika inköp fattas av respektive 
nämnd/utskott. Detaljer redovisas som information på projektblad i samband med 
budgetberedningen men utgör inte anslagsbindningsnivå. Nämnden/utskottet får 
därmed rätt att flytta medel löpande mellan olika inventarieinköp inom beslutat 
anslag. 

l. Flera blanketter för projektblad innehållande syfte (motivering till 
investeringsförslaget), plats, tidsplan inklusive beräknad tidpunkt för 
ianspråktagande, bedömd betalningsplan, driftbudgetpåverkan, fördelning av 
investeringsanslag över olika år, kalkylnivå, avskrivningstider etc ska upprättas och 
användas av alla nämnder/utskott. Större och tydliga underhållsinsatser som 
identifieras när projekten initieras ska framgå av projektbladet. Uppstår därefter 
ytterligare behov av underhållsinsatser under investeringsprojektets genomförande 
ska dessa anges i slutredovisningen. Blankett ska också anpassas för att användas 
för mindre och enklare investeringar. Blankett ska vid behov uppdateras och 
utvecklas av kommunledningsförvaltningen i samråd med förvaltningarna.

m. Årlig tidplan:
Augusti – 15 december Dialog mellan tekniska förvaltningen och 

övriga berörda förvaltningar 
(kommunledningsförvaltningen deltar vid 
behov)
Avstämning mellan respektive förvaltning 
och dess nämnd om prioriteringar ska ske 
löpande under arbetets gång

November-december Kommunledningsförvaltningen skickar ut 
underlag/blanketter till respektive nämnd 
inför deras inlämning av investeringsförslag 
till kommunstyrelsen

Januari-februari Behandling och beslut i respektive 
nämnd/utskott

Mars Inlämning av investeringsförslag till   
kommunstyrelsen

Mars-maj Budgetberedning och dialoger
Juni Beslut om investeringsbudget/-plan av 

kommunfullmäktige

Alla

Kommun-
styrelsen
och
Tekniska 
utskottet

Alla

Alla

Vissa 
delar 
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Tekniska 
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2. Genomförande
n. En översiktlig uppföljning av pågående investeringar ska ske från tekniska 

utskottet till kommunstyrelsen i samband med delårs- och helårsbokslut.
Tillsammans med denna ska även bedömda sammanlagda budgetavvikelser 
redovisas för varje enskilt projekt med en totalbudget överstigande 10 miljoner 
kronor.

3. Uppföljning/ianspråktagande 
o. En aktiv intern kontroll av pågående investeringar ska ske avseende 

betalningsplaner, beställarfunktioner, leveranskontroller etc. Det åligger den 
nämnd/utskott som har erhållit anslaget att tillse att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att dokumentation av genomförda kontroller samt uppföljning sker 
och återrapporteras till nämnden.

p. Alla avslutade investeringsprojekt ska snarast slutredovisas till den egna 
nämnden/utskottet. De investeringsprojekt som har en totalbudget överstigande 5 
miljoner kronor ska även slutredovisas till kommunfullmäktige. En blankett för 
slutredovisning som, så långt det är möjligt, liknar projektbladet ska upprättas där 
de uppgifter som finns som underlag för beslutet att genomföra investeringen följs 
upp. Även en beskrivning av resultatet bl a med bilder ska finnas. En jämförelse 
mellan plan och utfall på en tidsaxel ska också ske. Eventuella avvikelser mot 
projektbudgeten ska utredas och beskrivas. 
Slutredovisning ska göras snarast efter slutförande (slutbesiktning, ianspråktagande 
eller motsvarande). I normalfallet ska detta ske senast inom sju månader efter 
slutbesiktning. I särskilda fall får slutredovisning ske senare. Blanketten ska vid 
behov uppdateras och utvecklas av kommunledningsförvaltningen i samråd med 
förvaltningarna.

4. Tidsförskjutning av investeringsprojekt
q. De investeringar som budgeteras nästkommande år ska också genomföras det 

kommande året. I samband med förslag till kommande budget ska 
nämnderna/utskotten ta hänsyn till förskjutna investeringar från tiden före 
innevarande år samt årets investeringsbudget. Endast undantagsvis till följd av 
politiska beslut eller till följd av oförutsägbara omständigheter ska en 
tidsförskjutning få uppstå. En anpassning av kommande investeringsförslag ska ske 
till den kapacitet som finns i den egna organisationen och efter analys av 
marknadsläget. Detta gäller såväl om investeringen ska genomföras i egen regi 
eller genom extern entreprenör/utförare. 
I det fall kapacitetsbrist uppstår och en prioritering av vilka investeringsprojekt 
som ska genomföras måste ske ska denna prioritering beslutas av nämnd/utskott.

5. Ombudgetering
r. Vid varje nytt år ska resterande medel i pågående investeringsprojekt 

ombudgeteras om de fortfarande är aktuella att genomföra. I de fall en beslutad 
investering inte kommer att genomföras ska detta redovisas till 
kommunfullmäktige tillsammans med skälet för detta. Kommunfullmäktige ska då 
föreslås fatta beslut om att tidigare beslut om investeringen upphävs. Det år 
slutredovisning sker ska projektet avslutas. Efter att slutredovisning upprättats får 
några investeringar inte belasta projektet. Uppstår trots allt sådana ska en ny 
slutredovisning upprättas och redovisas.
I de fall underskott finns mot anvisade medel ska ombudgetering ske med negativa 
belopp till efterkommande år ända till det år ytterligare anslag finns eller det år 
projektet avslutas.
Resterande del av nämndernas/utskottens inventarieanslag ombudgeteras som 
grundprincip. Har det gångna årets inventarieinköp överstigit de budgeterade 

Tekniska 
utskottet
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anslagen ska som regel ett underskott ombudgeteras till efterkommande år.
Förslag till ombudgetering upprättas av kommunledningsförvaltningen snarast efter 
upprättat bokslut och efter genomförd dialog med företrädare för förvaltningarna. 
Ett samlat dokument innehållande all ombudgetering ska upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.

    Uppföljning och revidering
 

Denna policy ska utvärderas löpande dels för uppföljning av efterlevnaden och dels 
för behov av förändringar. Vid behov av förändring/komplettering ska förslag 
snarast föreläggas kommunstyrelsen.

Kommun-
styrelsen 
och
Tekniska 
utskottet

Dokumentansvariga

Politisk nivå: Kommunstyrelsen

Tjänstemannanivå: Biträdande kommundirektör/ekonomichef  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-11-28 

Justerare

§ 224 Dnr: KS.2018.395

Policy för investeringsprocessen

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar 
att   upphäva kommunfullmäktiges beslut 12 december 2013,    

§ 277, om riktlinjer för investeringsprocessen, samt
att   anta upprättat reviderat förslag till policy för 

investeringsprocessen daterad 5 november 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer genomförde under våren 2018 en 
granskning av investeringsprocessen. Revisorerna gjorde 
bedömningen att dåvarande riktlinjer ger kommunstyrelsen goda 
förutsättningar för att uppnå en ändamålsenlig styrning av 
investeringsprocessen. Riktlinjen bedömdes tydliga och 
omfattande och gav bra stöd för verksamheten vid 
genomförande av beslutade investeringsprojekt. Revisorerna 
ansåg dock att det fanns visa delar i riktlinjen som kunden 
förtydligas och följsamheten till riktlinjerna kunde utvecklas och 
förbättras.

Kommunstyrelsen beslutade 28 augusti 2018, § 321 
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i samråd med 
tekniska förvaltningen och med beaktande av revisorernas 
rekommendationer i granskningsrapport daterad 12 juni 2018 
göra en översyn av gällande riktlinjer för investeringsprocessen.
Ett reviderat förslag ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 
25 augusti 2019.

Biträdande kommundirektör har gjort en översyn och så långt 
det varit möjligt beaktat synpunkterna från revisorerna.               
I enlighet med gällande dokumentbenämning föreslås också att 
riktlinjen förändras till en policy.
Översynen har skett i dialog med tekniska förvaltningen men 
även övriga förvaltningar har getts möjlighet att lämna 
synpunkter på det reviderade förslaget.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 2 september 
2019 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att      upphäva kommunfullmäktiges beslut 12 december 2013,   

§ 277, om riktlinjer för investeringsprocessen, samt
att      anta upprättat reviderat förslag till policy för 

investeringsprocessen daterad 2 september 2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 17 september 2019,     
§ 308.

                                                                                                          Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-11-28 

Justerare

                        Kf § 224 (forts)

Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2019, § 183 att 
återremittera ärendet.
Motiveringen var att en komplettering ska ske så att 
miljökonsekvensanalys ska upprättas under punkt 1c och 1d; 
alltså för alla de investeringar där totalutgiften överstiger 5 
miljoner kronor.

Bitr. kommundirektör har inkommit med skrivelse daterad         
5 november 2019 och föreslår att uppdaterad version av policyn 
antas.

I förhållande till det förslag som behandlades av 
kommunfullmäktige har policyn kompletterats med att även en 
hållbarhetsanalys ska göras som en del av första steget i 
processen för de projekt som omfattas av punkten 1d. 

Därutöver finns enligt det ursprungliga förslaget kvar ett 
förtydligande i förhållande till tidigare styrdokument att 
kommunens funktioner för miljöstrategiska frågor samt energi- 
och klimatrådgivning ska delta i och ges möjlighet att lämna 
förslag/synpunkter.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 5 november 2019,        
§ 374.

Beslut skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska utskottet
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2019-11-28 

Justerare

§ 233 Dnr: KS.2019.269

Obesvarade motioner per 2019-10-31

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
att   godkänna redovisning av obesvarade motioner per         
        31 oktober 2019.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen 
årligen vid två tillfällen redovisa de motioner vilkas beredning 
ännu ej slutförts.

Kommunledningsförvaltningen har inkommit med redovisning 
per 31 oktober 2019.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 19 november 2019,      
§ 401.

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Tekniska utskottet
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-02 

Justerare

§ 429 Dnr: KS.2019.605

Utredning om Kulturskolans nämndtillhörighet 
och placering

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   godkänna utredningen samt 
att   ge barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden i 

uppdrag att arbeta enligt utredningens intentioner.

Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges beslut § 136 ”Verksamhetsplan 2020–
2022 samt årsbudget 2020” 2019-06-19 gavs följande uppdrag:
” att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden i samråd med 
kulturnämnden till 2019-12-15 utreda och till kommunstyrelsen 
redovisa konsekvenserna av ett överförande av kulturskolan till 
kulturnämnden i syfte att optimera verksamheten och 
lokalanvändningen”.

Utredningen har genomförts av barn- och utbildningschef Karin 
Kihlman Thornell och kulturchef Lars Alkner i samråd med 
kulturskolechef Andreas Westberg.
I utredningen slås fast att en god samverkan mellan skolan och 
kulturskolan är helt avgörande för att kunna erbjuda alla barn en 
likvärdig tillgång till kulturskolans verksamhet. Erfarenheter 
från andra håll indikerar att samverkan försämras om inte 
kulturskolan och skolan tillhör samma nämnd/förvaltning och 
den naturliga dialogen därmed försvinner.

Samverkan mellan kulturförvaltningen och kulturskolan är i dag 
väldigt god. Samverkan skulle kunna stärkas ytterligare av att 
tillhöra samma nämnd, men det uppväger inte riskerna för att 
samverkan mellan skola och kulturskola försämras. Ur ett 
strategiskt perspektiv skulle ett nämndsbyte kunna innebära att 
det tydliga fokuset på barn och ungas tillgång till kultur 
påverkas. Att barn- och utbildningsnämnden sätter mål för 
verksamheten garanterar att målens fokus ligger tydligt på barn 
och unga eftersom det är förskolans och skolans kärnuppdrag. 
Att kulturskolan ska flytta från nuvarande specialanpassade 
lokaler till Gummifabriken bedöms som omöjligt och orimligt 
dyrt.

Kulturskolans budgetnivå behöver oavsett nämndtillhörighet 
bibehållas och helst förstärkas för att kulturskolan ska kunna 
växa och utvecklas.

                                                                                                           Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2019-12-02 

Justerare

Ks § 429 (forts)

Utredningen föreslår
 att kulturskolan även fortsättningsvis tillhör barn- och 

utbildningsförvaltningen och styrs politiskt av barn- och 
utbildningsnämnden.

 att kulturskolan är kvar i nuvarande lokaler.
 att inrätta ett strategiskt utvecklingsråd för kulturskolan med 

representanter från båda nämnderna/förvaltningarna.
 att kultursamverkansgruppen permanentas och ges ett tydligt 

uppdrag.
 att satsningen på kulturombud förstärks.
 att kulturskolans budgetram säkras och förstärks genom 

politiska beslut.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 13 november 2019,     
§ 294
att   godkänna utredningen som genomförts i samråd med  

kulturförvaltningen och överlämna den till kommunstyrelsen, samt  
                       att   ställa sig bakom utredningens slutsatser och förslag.

Beslut skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Kulturnämnden
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Ärenden
Utskriven av: Riitta AnderssonUtskriftsdatum: 2019-11-12

Ärendenummer

Datum

KS.2016.262 Motion- Cykelparkering till nytta för folkhälsa och 
miljö

Tu

2016-08-24 Socialdemokraterna

KS.2018.346 Motion- Krav vid kommunal upphandling av om- 
eller nybyggnation

Un

2018-05-23 Socialdemokraterna

KS.2018.552 Motion - Lekplats för små och stora barn Tu

2018-09-26 Socialdemokraterna

KS.2019.33 Motion- Tiggeriförbud i Värnamo Klf

2019-01-23 Sverigedemokraterna

KS.2019.95 Motion - 50 kronor för lunchen! On

2019-02-12 Svante Olson (V)

KS.2019.186 Motion-Uppsättning av gatljus Tu

2019-03-19 Sverigedemokraterna

KS.2019.187 Motion- cykelväg till Ljungby Tu

2019-03-19 Sverigedemokraterna

KS.2019.220 Motion - Riktlinjer och rutiner för hedersrelaterat 
våld och förtryck

Mbn

2019-03-29 Socialdemokraterna

KS.2019.254 Motion - Minska matsvinnet Sn

2019-04-25 Socialdemokraterna

KS.2019.436 Motion - Information till elever i samband med 
skollunchen

Sn

2019-08-26 Jörgen Skärin (MP)

KS.2019.483 Motion - Koldioxidlagring Klf

2019-09-18 Jörgen Skärin (MP)
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Upphandlingsnämnden 2019-12-11 

Justerare

§ 142 Dnr: UHN.2019.263

Kultur delegater vid direktupphandling

Beslut
Upphandlingsnämnden beslutar
att utse
 Förvaltningschef
 Ekonom
 Bibliotekschef

som delegater att fatta beslut i direktupphandlingar där avtal 
saknas och kostnaden är mellan 25 000 kr – 100 000 kr för 
funktionens ansvarsområde.

Ärendebeskrivning
Om en upphandlings värde är högre än 100 000 kronor ska den 
upphandlade myndigheten dokumentera genomförandet av 
upphandlingen enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU 
från 2014. 
Kulturförvaltning har fått i uppdrag av Upphandlingsnämnden 
att inkomma med förslag på vilka funktioner i vår verksamhet 
som ska föreslås fatta upphandlingsbeslut vid inköp av varor, 
tjänster och entreprenader för förvaltningens behov där avtal 
saknas och kostnaden är mellan 25 000 kr – 100 000 kr. 
Delegationen gäller från och med 1 januari 2020. UN 191113, 
§ 122
Fattade delegationsbeslut gällande direktupphandlingar ska 
löpande redovisas till upphandlingsnämnden. 
Upphandlingschefen undertecknar avtalet, kontraktet eller 
beställningen där beslut har tagits på delegation. 

Förslag till beslut
 Kulturförvaltningen föreslår upphandlingsnämnden besluta

att anta föreslagna funktioner som delegater för 
direktupphandlingsbeslut där avtal saknas mellan 25 000 kr – 
100 000 kr för funktionens ansvarsområde. 

Beslut expedieras till:
Kulturnämnden
Utsedd delegat
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Delegater för inköpsbeslut av vara eller tjänst vid 
direktupphandlingar, där avtal saknas.

Ärendebeskrivning

Om en upphandlings värde är högre än 100 000 kronor ska den 
upphandlade myndigheten dokumentera genomförandet av 
upphandlingen enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU 
från 2014. 

Med bakgrund om dokumentationsplikten beslutade 
Upphandlingsnämnden den 18 augusti 2014, § 84 om att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att ändra vidaredelegeringen till 
annan tjänsteman i kommunen upp till 100 000 kronor.

Kulturförvaltning har fått i uppdrag av Upphandlingsnämnden 
att inkomma med förslag på vilka funktioner i vår verksamhet 
som ska föreslås fatta upphandlingsbeslut vid inköp av varor, 
tjänster och entreprenader för förvaltningens behov där avtal 
saknas och kostnaden är mellan 25 000 kr – 100 000 kr. 
Delegationen gäller från och med 1 januari 2020. UN 191113, 
§ 122

Fattade delegationsbeslut gällande direktupphandlingar ska 
löpande redovisas till upphandlingsnämnden.

Beslutsförslag

Kulturförvaltning föreslår upphandlingsnämnden besluta 

att anta föreslagna funktioner som delegater för 
direktupphandlingsbeslut där avtal saknas mellan 25 000 kr – 
100 000 kr för funktionens ansvarsområde.

Lars Alkner
förvaltningschef

TJÄNSTESKRIVEL
2019-12-04

Kulturförvaltning
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Utredning

Förslag på delegater vid direktupphandling inom 
Kulturförvaltning  föreslås ges delegation på 
direktupphandlingsbeslut där avtal saknas mellan 25 000 kr – 
100 000 kr för funktionens ansvarsområde.

Funktion – Titel Belopp
Förvaltningschef - 100 000kr
Ekonom  - 100 000kr
Bibliotekschef  - 100 000kr

Enligt 7 kap 8 § kommunallagen ska beslut som fattas på 
nämndens vägnar anmälas till nämnden. 

Delegationsbesluten ska anmälas fortlöpande till 
upphandlingsnämnden och dokumentationen redovisas till 
upphandlingsnämnden på begäran.

För direktupphandlingar med ett värde mellan 25 000 kr – 100 
000 kr där en jämförande prisförfrågan gjorts väljer berörd 
verksamhet själv om underrättelse om beslutet sker skriftligt 
eller muntligt.

Upphandlingschefen undertecknar avtalet, kontraktet eller 
beställningen där beslut har tagits på delegation. 

Riskbedömning  

En myndighet som inte kan visa att avtal har tilldelats i enlighet 
med regelverket kan riskera att avtalet ogiltigförklaras i domstol 
och kan även åläggas att betala upphandlingsskadeavgift. Det är 
därför viktigt att myndigheter dokumenterar att 
direktupphandlingen utförts i enlighet med lagstiftningen och 
interna riktlinjer.
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