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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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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

6



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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1               

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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https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6c/1572343932201/KN001 Projektblad 150000 beslutat.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6d/1572343932217/KN002 Projektblad 150001 beslutat.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6e/1572343932231/KN004 Projektblad 150002 beslutat.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.354cf42e16d62c0d0e42b6f/1572343932249/KN006 Projektblad 150005 beslutat.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418ac/1555339978457/KN005 Bokbuss proj 150006.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418a9/1555339978433/KN003 Konstn%C3%A4rlig gestaltn KN proj 150003.pdf
https://www.varnamo.se/download/18.3a9759cc169c40af50418aa/1555339978441/KN003 Konstn%C3%A4rlig gestaltn TU proj 150004.pdf


Delegation information

Nr 1 Extra bidrag
Historiska Sällskapet Gamla Wernamo

Extra bidrag för kultur- och hembygdsföreningar
Hyra av arkivlokal Tingshuset Värnamo

10



Årsredovisning 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 ligger fortsatt på en hög nivå. Totalt var det 152 917 besök under 
2019. Utlåningen på stadsbiblioteket ligger 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 ny och 
mer användarvänlig bibliotekswebb håller på att arbetas fram och en webbaserad besöksguide 
introduceras under våren 2020.
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 Värnamo en central roll för medborgarnas 
digitala delaktighet. Med anledning av detta har en IT-pedagog börjat arbeta deltid på biblioteket.
Satsningen på bärbara personaldatorer för ökad flexibilitet fortsatte under 2019.

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 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 
allvarliga problem med arbetsmiljön.
__________________________________________________________________________________

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. Vissa indikatorers målnivåer för 
kommande år behöver justeras i verksamhetsplan för 2021–2023. 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 offentliga arrangemang utanför Värnamo tätort. 99 121 40

Antal besök på stadsbiblioteket. Mättes ej 
helår.

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).

- 61 662 - - -

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 1248 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 nollresultat. 
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
Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 

2019
Bokslut 

2019 Avvikelse
Bokslut 

2018
Intäkter -1,4 -1,7 0,3 -1,3
Kostnader 31,8 32,1 -0,3 31,0
Nettokostnad 30,4 30,4 0,0 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 17,9 0,1 16,9
Kostnadsfördeln kulturförv 6,3 6,5 -0,2 5,4
Nettokostnad 30,4 30,4 0,0 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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Antagen av Kulturnämnden 2020-xx-xx. Gäller från 2021-01-01

1. Nämndens uppdrag enligt 
reglemente
Nämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten, kommunens bibliotek samt 
konsumentvägledning.

1.1 Organisationsbeskrivning

1.2 Uppdragets omfattning
Kulturnämnden representerar kulturbenet i Gummifabrikskonceptet och deltar aktivt i samverkan inom 
huset. Därmed fungerar nämnden som en länk mellan Gummifabrikens verksamhet och övriga delar 
av den kommunala organisationen.

Kulturnämnden ansvarar för biblioteksverksamheten. Den styrs av den nationella bibliotekslagen, som 
ligger till grund för den regionala och den kommunala biblioteksplanen. Biblioteken har ett 
omfattande samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen när det gäller att inspirera barn och 
unga till läsning. Biblioteken i Rydaholm, Bor, Bredaryd och Forsheda är också skolbibliotek. Det 
finns även en biblioteksbuss med fast turlista. Andra grupper utöver barn och unga som ges hög 
prioritet är personer med funktionsvariationer och kommuninvånare med annat modersmål än svenska. 
Kommunens konsumentvägledning ingår i verksamheten.

Kulturnämnden ger bidrag till föreningar och stiftelser inom kulturområdet samt till studieförbunden. 
Årligen delas tre kulturstipendier ut.

Kulturnämnden har en egen programverksamhet som speglar olika konstarter och kulturyttringar i 
samhället, ofta i samverkan med andra aktörer.

Kulturnämnden köper in och förvaltar konsten i såväl det offentliga rummet som i kommunala lokaler. 
Enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning tillämpas vid ny-, till- och ombyggnation.

Kulturnämnden arbetar med att bevara och tillgängliggöra kulturarvet i samverkan med bland annat 
hembygdsrörelsen och Jönköpings läns museum.

Kulturnämnd

Kulturchef

Kulturkansli Bibliotekschef

Bibliotek
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2. Verksamhetsåren 2021 - 2023
(Beskriv kända förändringar, interna och externa, som kan påverka verksamheten och genomförande)
Gummifabriken och det nya Stadsbiblioteket har blivit en succé. 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.

Gummifabriken har blivit en succé, men när det gäller att vara ett hus för alla oavsett bakgrund, ålder, 
bostadsort och kulturvanor finns fortfarande en del kvar att göra. För att nå nya besökargrupper och få 
dem att känna tillhörighet, krävs även fortsättningsvis samverkan, nytänkande och djärva satsningar.

Tillsammans med Vandalorum har Gummifabriken lett till att Värnamo etablerat sig som en 
kulturkommun i ett nationellt perspektiv och har fått flera utmärkelser. Det förpliktar och det är viktigt 
att vårda det positiva varumärke som Värnamo har byggt upp.

Effektiviseringsuppdraget innebär att kulturnämnden ska spara totalt 596 000 kronor 2020–2022. 
Stängningen av Vråens bibliotek får full ekonomisk effekt 2021, vilket innebär en total årlig besparing 
på ca 600 000 kronor i driftsbudget.

2.1 Strategier och metoder
(Vad planerar förvaltningen att genomföra. Särskilj vad som sker på kort- (närmaste året 2021) och 
lång sikt (under planperioden 2022 – 2023). Beskriv strategier och metoder för att klara uppdraget 
och att nå målen). 

Bästa sättet att möta förväntningarna inom budgetramen och utan att överbelasta personalen, är att 
fortsätta utveckla samverkan. Inom Gummifabriken, med andra förvaltningar, med andra kommuner, 
med regionala institutioner och inte minst med civilsamhället och näringslivet. Utan våra föreningar 
och kyrkor skulle kulturutbudet i Värnamo sjunka drastiskt. Därför är civilsamhället delaktigt i det 
arbete med en lokal kulturplan som har inletts.

Kärnverksamheten måste hela tiden utvecklas och arbetssätt omprövas. Att ha öppet med självservice 
och värdar på stadsbiblioteket på vardagsmorgnar och -kvällar har varit ett lyckat projekt som 
permanentas under 2020. Därigenom görs bibliotekslokalerna mer tillgängliga med befintliga 
personalresurser, samtidigt som bibliotekariernas kompetens används på tider när den behövs som 
bäst. En ny utvärdering sker under planperioden, samtidigt som arbetet med att utveckla tjänsten 
”Boka en bibliotekarie” fortsätter.

Samtidigt är det viktigt att fortsätta utveckla kulturen även utanför centralorten, varför satsningen på 
fler offentliga arrangemang på kransorternas biblioteksfilialer fortsätter.

Enligt rekommendation från utredningen om inköp av ny biblioteksbuss, har kulturnämnden lyft 
medel ur resultatfonden för att genomlysa hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på 
biblioteksbussen. Utredarna föreslår även att det påbörjas projektering för inköp av en mindre buss 
som kan köras med B-körkort. Genomlysningen av den mobila biblioteksverksamheten behöver dock 
göras innan definitivt beslut om fordonstyp fattas, ett beslut som tar hänsyn till faktorer som klimat, 
långsiktig hållbarhet, flexibilitet, breddat uppdrag, ekonomi och digitalisering. En ny biblioteksbuss 
beräknas kunna tas i bruk under 2022.

Kulturskolan är en grundförutsättning för ett levande kulturliv i såväl Gummifabriken som i hela 
Värnamo kommun. Samverkan mellan kulturskolan och kulturförvaltningen är unikt god i Värnamo 
kommun. Efter utredning beslutades trots det att kulturskolan inte ska överföras från barn- och 
utbildningsnämnden till kulturnämnden, eftersom en väl fungerande samverkan mellan skola och 
kulturskola är helt avgörande för att kunna erbjuda alla barn en god och likvärdig tillgång till 

19



5 ( 11 )
Verksamhetsplan för kulturnämnden 2021 - 2023

professionell kultur och eget kulturutövande. För att säkra en fortsatt god samverkan mellan 
kulturskolan och kulturförvaltningen och göra den mindre personberoende, inrättas ett strategiskt 
utvecklingsråd för kulturskolan med representanter från båda nämnderna. Därtill behöver 
kulturskolans budgetram säkras och förstärkas, så att inte kulturskolan får rollen av budgetregulator 
utan kan jobba under mer stabila ekonomiska förutsättningar.

Vandalorum har fortsatt att etablera sig som en ledande aktör på den nationella och internationella 
konstarenan, vilket har stor betydelse för Värnamos attraktivitet och utveckling. Vandalorum får ett 
årligt verksamhetsbidrag inom den så kallade samverkansmodellen som indexuppräknas varje år, 
vilket innebär att stat, region och kommun går in med samma summa. Här kan finnas en öppning för 
att stat och region ökar sina bidrag utöver indexuppräkningen till 2021, något som Värnamo kommun 
måste ta höjd för i budgetarbetet för att inte missa möjligheten till mer statliga och regionala 
kulturpengar till Värnamo.

2.2 Digitalisering
(Benämn kortfattat den verksamhetsutveckling genom digitalisering/digitala verktyg som 
nämnden/förvaltningen bedriver under perioden. Beskriv kortfattat digitaliseringens förväntade nytta 
(ex förväntad förhöjd kvalitet, medborgarnytta, effektivisering, förbättrat arbetssätt, övriga nyttor). 
Biblioteken har tillsammans med Kontaktcenter och Campus Värnamo en nyckelroll i arbetet med att 
öka medborgarnas digitala delaktighet, vilket lyfts fram i ”Plan för centrala strategier för digitalisering, 
2019–2022”. Kommunens digitalisering får inte önskad effekt om inte medborgarna kan använda de 
digitala tjänsterna. Med anledning av detta arbetar en IT-pedagog deltid på biblioteket, vilket kommer 
att utvecklas under planperioden. Det pågår även fortbildning av bibliotekspersonal i det nationella 
projektet ”Digitalt först”, som syftar till att ge medborgarna ett digitalt kompetenslyft genom 
biblioteken.

Fortsatt 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 introducerats på stadsbiblioteket. En ny och mer användarvänlig 
bibliotekswebb lanseras under 2020.

2.3 Ev underrubrik 
X

3. Framtida utveckling och utmaningar
(Beskriv framtida utveckling och utmaningar (interna och externa) på lång sikt(ca 5-10 år), som kan påverka 
verksamheten och genomförande) 
Att hålla budget, skapa en hållbar arbetssituation för personalen och samtidigt leva upp till 
kommuninvånarnas rättmätiga förväntningar på Gummifabriken och kulturutbudet är en utmaning 
även i ett längre perspektiv.

Utlåningen har fysiska böcker har minskat, även om stadsbiblioteket har haft en uppgång efter 
öppnandet i Gummifabriken. Den utvecklingen fortsätter och innebär nya utmaningar för hur digitala 
lån ska hanteras så att det blir hållbart ekonomiskt, även om den fysiska boken spelar en viktig roll 
även framgent. Det innebär inte att bibliotekens roll när det gäller läsfrämjande och 
kunskapsförmedling blir mindre viktig. Tvärtom. Bibliotekens roll förändras, men är minst lika 
betydelsefull för medborgarna. I en tid när vi översköljs av svårvärderad information blir 
bibliotekariernas kompetens viktigare än någonsin och när det gäller medborgarnas digitala delaktighet 
är biblioteken en nyckelspelare.

Biblioteken och kulturen får en allt viktigare roll i tider av polarisering, fake news, bristande källkritik, 
attacker på fria medier och ifrågasättande av demokratiska värderingar som vi länge har tagit för 
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givna. Här kan biblioteken i än högre utsträckning bli demokratiska mötesplatser och kulturen en 
brygga mellan människor.

Men att vara en öppen mötesplats är inte helt oproblematiskt. Stök på bibliotek har blivit ett problem 
på flera håll i landet, även om Värnamo har varit relativt förskonat. Här gäller det att genom 
samverkan och nya arbetssätt hitta en balans så att biblioteken inte bara är öppna och tillgängliga, utan 
också trygga mötesplatser dit alla känner sig välkomna.

Detsamma gäller Gummifabriken, som är mer än ett hus. Gummifabriken bär en idé om kulturens roll 
i samhällsbygget och symboliserar tron på en ljus framtid för Värnamo kommun. Ett hus som gör det 
roligare att bo i Värnamo, som får oss att mötas och må bättre. Gummifabriken och kulturen bidrar till 
att vi blir fler Värnamobor och minskar risken för att befolkningen minskar och med den 
skatteunderlaget.
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4. Nämndens mål, ekonomi, HR och 
övriga nyckeltal

4.1 Nämndens mål 

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

Nuläge: Målnivåer:
Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023
Hur nöjd är du med bibliotekets 
service när det gäller utbud av 
medier? (SCB:s 
medborgarundersökning)

8,1 Mäts ej 8,2 Mäts ej 8,3

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

8,4 Mäts ej 8,5 Mäts ej 8,6

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

7,2 Mäts ej 7,3 Mäts ej 7,4

Antal aktiviteter som genomförs 
tillsammans med annan aktör i 
Gummifabriken.

45 46 48 50 50

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

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer 
och säkrar verksamhetens kvalitet.
Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.
Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.
  
Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom 
ekonomiskt given budgetram.

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

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

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

- Medborgare får svar på sina frågor
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete

 
Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras 
sammanhållet. 

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet
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Nämndsmål:
Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar.
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.

Nuläge: Målnivåer:
Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023
Antal offentliga arrangemang 
utanför Värnamo tätort.

121 120 125 130 135

Antal besök på stadsbiblioteket. 152 917 155 000 157 000 159 000 160 000

Nämndsmål:
Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.

Nuläge: Målnivåer:
Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023
Totalt antal sidvisningar på 
kulturförvaltningens webbsidor.

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

Nuläge: Målnivåer:
Indikatorer 2019 2020 2021 2022 2023
Antal aktiviteter som har en 
koppling till miljö- och klimatfrågor.

22 24 26 28 30

Antal mil med poolbil/egen bil i 
tjänsten.

1248 1200 1100 1000 900

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. 
Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar.

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

Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun 
upplevs som en attraktiv arbetsplats. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

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

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och 
bedriva verksamhet klimatsmart.
 
Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.

23



9 ( 11 )
Verksamhetsplan för kulturnämnden 2021 - 2023

4.2 Ekonomi 
4.2.1 Driftbudget 2021 samt –plan 2022-2023
DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget Prel Prel Prel

Nettobelopp i tkr utan decimal 2018 2019 2020
Budget

2021
Budget

2022
Budget

2023

Nämnd- och styrelseverksamhet 338 387 359 Ange Ange Ange 

Konsument-/energirådgivning 73 74 73 den totala den totala den totala

Allmän kulturverksamhet, övr 6 325 5 508 5 621 preliminära preliminära preliminära

Bibliotek 17 525 17 957 17 921 budgetramen budgetramen budgetramen

Kostnadsfördeln kulturförv 5 410 6 757 nedan nedan nedan

NETTOKOSTNAD 29 671 23 926 30 731 30 730 30 736 30 891

4.2.2.Investeringsbudget 2021 samt –plan 2022-2025
Projektnamn/Projektgruppering Budget Plan Plan Plan Plan

Belopp i tkr utan decimal
Projektblad 
nr

2021 2022 2023 2024 2025

Inventarier KN 001 80 83 125 150 150
IT-utrustning KN 002 280 200 250 250 250
Konstanslag KN 004 180 190 200 200 200
Stadshistorisk utställning KN 006
Bokbuss KN 005 5 000
Konstnärlig gestaltning KN KN 003 400 400 500 500 500
Konstnärlig gestaltning TU KN 003 700 700 700 700 700

SUMMA INVESTERINGAR 6 640 1 573 1 775 1 800 1 800
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4.3 Nämndens HR
(Beskriv hur förvaltningen tänker kring sin kompetensförsörjning utifrån nedanstående nyckeltal i 
förhållande till nämndens mål om kompetensförsörjning. Beskriv ev. planerade åtgärder utifrån utfall 
i tex sjukfrånvaro, övertid och mertid mm. (Nyckeltalen i tabellen nedan erhålls från HR-avdelningen).

Övertid gick tillfälligt upp i samband med flytten till Gummifabriken 2018, men sjönk under 2019 till 
samma låga nivå som tidigare. Även sjukskrivningstalen gick tillfälligt upp 2018 delvis relaterat till 
flytten, men sjönk under 2019. En enskild långtidssjukskrivning drar upp statistiken.

Bibliotekarier är svårrekryterade. För att nyttja deras kompetens mer effektivt och samtidigt göra 
bibliotekslokalerna mer tillgängliga, infördes under 2019 på försök öppet med självservice och värdar 
på vardagsmorgnar och -kvällar. Detta permanentas under 2020 och därtill fortsätter utvecklingen av 
tjänsten ”Boka en bibliotekarie”.

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

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal
(Används för att ytterligare beskriva verksamhetens omfattning, frivillig att använda. Använd gärna nyckeltal 
som finns i Kolada som även Analysgruppen använder)

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023
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Antal utlån (stadsbiblioteket stängt t 
o m 1 mars 2018)

180 456 189 634 190 000 190 000 190 000 190 000

Andel utlån barn/ungdom av totala 
antalet utlån

57% 66% 60% 60% 60% 60%

Antal arrangemang 689 830 800 800 800 800

5. Sammanfattning
(Sammanfatta de utvecklingsområden som förvaltningen planerar under planperioden för att nå nämndens mål, 
med god kvalitet i grunduppdrag inom befintlig ram.  Prioriteringar av resurser, och risk- och 
konsekvensanalys) 
X
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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.

Fastställd av: Xxxxx
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott
Dokumentansvarig: Här fyller du i titel på ansvarig på förvaltningen, tex förvaltningschef, Här fylls 
enhet i av systemet.
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1. Inledning
Enligt Bibliotekslagen (2013:801 17§) ska kommunen upprätta en biblioteksplan. 
Biblioteksplanen är ett strategiskt dokument som beskriver kommunens biblioteksverksamhet och 
inriktning. Biblioteksplanen gäller för mandatperioden fram till 2022.

Biblioteksplanen omfattar såväl det dagliga biblioteksarbetet som utvecklingen framåt. 

I Bibliotekslagen finns prioriterade grupper som biblioteken enligt uppdraget ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt. De prioriterade grupperna är:

 Personer med funktionsnedsättning
 Personer med annat modersmål än svenska 
 Nationella minoriteter
 Barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till 

läsning

2. Syfte
Syftet med biblioteksplanen är med bibliotekslagen som grund slå fast en plan för biblioteks-
verksamheten i Värnamo kommun.

3. Värnamo kommuns mål
Värnamo kommuns vision är, ”Värnamo kommun - den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 
invånare 2035. 

Här finns möjligheter att växa som människa. Möjlighet till utbildning, attraktiva miljöer att vistas 
och bo i samt ett rikt kultur- och föreningsliv. 

Här räknas alla. Varje människa är en tillgång. Vi behöver mer mångfald, många olika 
kompetenser och erfarenheter som ska tas tillvara. En kommun där man kan påverka och vara 
delaktig i utvecklingen.”

Värdegrund
Oavsett uppdrag, roll och funktion är vår gemensamma uppgift att:

 sätta behov och intresse hos de vi är till för i centrum
 ta ett aktivt ansvar för att utveckla verksamheten och oss själva
 samverka och ta tillvara varandras kompetenser
 respektera varandras åsikter, roller och funktioner
 verka för att alla ska uppleva arbetsglädje, kunna sätta in sitt arbete i ett 

större sammanhang, trivas och känna yrkesstolthet.

Men vi vill växa på rätt sätt. Vi vill leva vår värdegrund och bygga framtiden på fyra kriterier: 
hållbarhet, attraktivitet, trygghet och tillväxt.

En mänsklig tillväxtkommun präglas av:
Hållbarhet - alla räknas och varje människa är en tillgång – kommunens utveckling präglas av 
långsiktighet, delaktighet, tolerans och integration.

Attraktivitet - här ska finnas möjlighet att växa som människa, möjlighet till utbildning och 
föreningsliv, boende och arbete.

Tillväxt - en kommun som växer och välkomnar fler medborgare och verksamheter.

Trygghet - en mänsklig kommun som möter medborgaren med trygg omsorg och stöd
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Kulturnämndens mål och indikatorer
KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de vi är till för.

Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer.

Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare ör delaktiga i kommunens utveckling.

Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. 

Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver.

Att främja ökad digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas.

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

4. Omvärldsanalys
Biblioteken utgör en viktig resurs för samhället och vikten av att följa samhällsutvecklingen är 
stor för biblioteken. Bibliotekens demokratiska uppdrag är påtagligt. Folkbiblioteken finns för alla 
och är en av de offentliga platser i samhället där människor oberoende av bakgrund kan mötas. 
Folkbiblioteken vill erbjuda något för alla. Här finns medier i fysiska såväl som digitala former, 
upplevelser, aktiviteter möjlighet till gemenskap och även en plats att bara vara.

Biblioteken som en del i kulturen har också en viktig funktion att fylla i tider när näringslivet och 
den offentliga sektorn har svårt att rekrytera arbetskraft. Ett rikt kulturliv med ett varierat och brett 
programutbud och ett modernt bibliotek med en tung roll i det livslånga lärandet blir då viktiga för 
att locka nya invånare till kommunen.

5. Nuläge
2018 öppnade stadsbiblioteket i nya lokaler i Gummifabriken som är en kreativ mötesplats för 
akademi, kultur och näringsliv. Här finns utöver bibliotek och kulturförvaltning med en 
utställningslokal för konst, bland annat två större scener, Campus Värnamo med Teknikcenter, 
Värnamo näringsliv, Science Park, konferensmöjligheter, en restaurangentreprenör samt en 
biostad. Aktörerna samsas i ett gemensamt hus och drar genom samverkan nytta av varandra.

Kulturförvaltningen där biblioteken ingår har en omfattande programverksamhet med något för 
alla åldrar. I stadsbiblioteket inryms en kulturarvsnod som är ett samarbete med Jönköpings läns 
museum, hembygdsrörelsen och skolan

Biblioteken är en plats för möten mellan människor och berättelser i alla dess former, här möts 
verklighet och fantasi. Biblioteket har en viktig funktion i digitaliseringen, det är en resurs för 
kompetensutveckling i en tid med intentionen om ett livslångt lärande. Biblioteken är också en 
plats för att bara vara!

6. Framtid
Biblioteken är ständigt under utveckling för att möte de förändringar som sker i samhället. Tempot 
är högt och flexibilitet nödvändig. Att finnas i Gummifabriken tillsammans med olika funktioner 
ger också nya förutsättningar och utmaningar. En utredning avseende upphandling av ny 
biblioteksbuss har genomförts. Den resulterade i ett antal rekommendationer viktiga att ha med i 
framtiden, bland annat:
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Att en genomlysning av biblioteksverksamheten görs med särskilt fokus på 
biblioteksbussen.

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.

6.1 Arbetsformer
För att möta de förändringar som sker i samhället och följa med i utvecklingen behöver 
biblioteken hitta vidgade och andra sätt att arbeta. Vissa arbetsuppgifter som bibliotekspersonalen 
tidigare utförde köps idag från externa leverantörer eller har ersatts av teknik som gör låntagare 
och besökare mer självgående. Nya önskemål kommer från besökare som behöver mötas. En stor 
del handlar om stöd och handledning avseende digitala verktyg. Fler och fler samhällsfunktioner 
flyttar över sin support till nättjänster, men nyttjarna är inte helt där än. Biblioteken har blivit en 
plats för dessa frågor.

Bibliotekens traditionella arbetssätt, att låna ut medier, är ett arbetssätt helt i linje med dagens tänk 
kring cirkulär ekonomi och miljö. Här har biblioteken goda förutsättningar. Det är bara kopiera det 
egna grundkonceptet. Idag har det kompletterats med lån av brädspel och fröer. Det finns mer att 
satsa på och att ständigt våga testa nya former är viktigt.

Aktiviteter:

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

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.

6.2 Läsfrämjande, berättelser och bildning
Bibliotekens uppdrag i det läsfrämjande arbetet är en del av bibliotekens kärnverksamhet. Att 
kunna läsa är en rättighet för alla och en förutsättning för ett aktivt deltagande i samhället. Tidiga 
och löpande insatser för att stödja barns läs- och språkutveckling är av största vikt. Att locka till 
läsning med inspirerande aktiviteter. Biblioteket driver ett aktivt språknätverk tillsammans med 
förskolepedagoger och logopeder. Kulturförvaltningen där biblioteken ingår har en omfattande 
programverksamhet med bland annat boktips för alla åldrar, boksamtal, läsande förebilder och 
möten med författare. 

Aktiviteter:

Läs– och litteraturfrämjandeplanen är en ledstjärna som ska finnas med 
i vardagen.

En fortsatt satsning på samverkan med för ett aktivt språknätverk.

6.3 Medieförsörjning
Medielandskapet har genomgått en stor förändring. Antalet medieformer blir fler och fler. En 
berättelse kan idag finns i ett otal olika varianter som t ex tryckt bok, som e-bok, som ljudbok 
inläst på CD och/eller mp3, strömmande ljudbok, storstilsupplaga, lättläst. Det behöver hanteras i 
en medieplan då medietyp varken ska begränsa eller styra urval och där utgångspunkten är att 
budgeten är oförändrad. Här behövs ett aktivt resonemang för aktiva prioriteringar som stöd. 
Kvalitetsbegreppet behöver också lyftas i dialog.
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Aktiviteter:

En medieplan som tar hänsyn till det nya medielandskapet.

Att via ett aktivt medieurval ombesörja ett kvalitativt och brett 
medieutbud attraktivt för alla.

6.4 Det livslånga lärandet
Bibliotekens roll som kunskapsförmedlare och stöd i informationsförmedlingen har långa 
traditioner. Att biblioteken därmed finns som en naturlig del i det livslånga lärandet är självklart. 
Biblioteken utgör en viktig pedagogisk resurs för skolans samtliga stadier.

Stadsbiblioteket har idag en aktiv roll som biblioteksfunktion till Campus Värnamo som finns i 
samma byggnad och ingår i samverkan under Gummifabrikens gemensamma hatt. 
Biblioteksservicen till Campus anpassas efter utbildningarnas inriktning.

Skolbiblioteken i grund- och gymnasieskola regleras under skollagen. Enligt skollagen ska alla 
skolor ha skolbibliotek. 

Aktiviteter:

En skolbiblioteksutredning ska genomföras med syfte att ta fram en 
handlingsplan för likvärdig service till samtliga skolelever.

6.5 Biblioteksarenan
Biblioteken som rum är en plats där medier tillgängliggörs i såväl fysiska som digitala former. 
Biblioteken är också en plats för möten mellan såväl människor och människor som möten mellan 
människor och berättelser. Antalet besökare i biblioteken ökar. Studenter i alla åldrar använder 
biblioteken som studieplats och rummet är ständigt välfyllt, vilket gör det av största vikt att hela 
tiden hitta sätt att göra rummet tillgängligt. Ett sätt som testats och fallit väl ut är, ”Öppet med 
självservice” där biblioteket på vardagsmorgnar och -kvällar är öppet för besökare som till stora 
delar klarar sig på egen hand. Det finns en värd tillgänglig hela tiden, men bibliotekets 
servicefunktioner är inte tillgängliga denna tid. 

Biblioteken behöver också lämna rummet och ta sig till platser där människorna är – bli rörliga. 
Här finns biblioteksbussen som en perfekt resurs att möta nya möjligheter.

Aktiviteter: 

Nya funktioner öppnar för nya arbetssätt. Det traditionella sättet att dela 
in mer av en fysisk och en digital del som behöver utvecklas parallellt 
och tillsammans.

Säkra att ”Öppet med värd” kan bli permanent.

Nyttja rummet för att marknadsföra medieutbudet och bibliotekens 
tjänster i aktiv skyltning.

Utveckla den uppsökande biblioteksverksamheten med biblioteksbuss 
och pop up-bibliotek.

6.6 Digital delaktighet och kompetens
Biblioteken var tidiga med att digitalisera de egna processerna och verktygen bland annat 
beståndskatalog. Det finns också en lång erfarenhet av informationssökning sedan långt innan 
internet och google. Biblioteken har idag en naturlig plats i digitaliseringen av samhället och dess 
funktioner. Biblioteken har ett stort förtroende hos medborgarna. I takt med att fler och fler 
samhällsfunktioner flyttar över sina tjänster till den digitala arenan ser fler och fler biblioteket som 
den institution som kan vara behjälplig att hitta rätt. Digitaliseringen öppnar stora möjligheter. Det 
gäller dock att vara observant på fallgropar som kan dyka upp. Tillgänglighet för alla får inte 
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glömmas bort. Kommunen har antagit en digitaliseringsplan, ”Plan för centrala strategier för 
digitalisering, 2019-2022”.  I digitaliseringsplanen finns biblioteken tillsammans med Campus och 
Kontaktcenter inskrivna som viktiga resurser gällande digital delaktighet hos kommunens 
medborgare och medarbetare. Digitaliseringens möjligheter innebär också nya utmaningar och ett 
ansvar.

Medborgare och medarbetare måste kunna och vilja använda digital teknik. Allt mer av samhällets 
tjänster levereras digitalt. Det räcker inte med att de tekniska förutsättningarna finns. Det krävs 
också insatser kring medborgarnas möjlighet att delta. Biblioteket erbjuder teknisk utrustning 
genom att ha datorer, scannrar, wifi m m tillgängligt för alla. Biblioteket har också förutsättningar 
att bidra till inkludering i den digitala världen för de medborgare som behöver stöd och utbildning. 
Även konsumentvägledningen har en viktig funktion i den digitala delaktigheten.

Beträffande medie- och informationskunskap (MIK) för skolelever finns en plan framtagen. Den 
är ett stöd för pedagogerna för vad som ska hanteras i de olika årskurserna. Från folkbiblioteken 
erbjuds en komplettering kring källkritik och informationssökning.

Aktiviteter:

Biblioteksverksamheten ska tillsammans med Campus Värnamo och 
Kontaktcenter bidra i arbetet med kartläggning av behov och ta fram 
förslag på åtgärder för både medborgare och medarbetare. 
Utgångspunkten tas i det egna uppdraget. Hänsyn ska tas till andra 
satsningar som för biblioteken till exempel det nationella projektet 
Digitalt först.

Bibliotekens utmaning i digitaliseringstjänst är av etisk och juridisk art. 
Hjälp till självhjälp är en ledstjärna som behöver styras upp med 
riktlinjer för vad biblioteken ska hjälpa till med.

Bibliotekets rekrytering av en IT-pedagog ska förstärka bibliotekens 
möjlighet att axla den utpekade rollen i kommunens digitaliseringsplan 
som ett stöd för medborgarna.

6.7 Kompetensförsörjning
Bibliotekens viktigaste resurs är personalen. Behov av och önskemål om fortbildning tas emot 
positivt. Erfarenhetsutbyte med andra biblioteksorganisationer är viktigt. Att våga testa nya sätt att 
tänka genom att titta på hur andra verksamheter jobbar uppmuntras. Regional samverkan och 
erbjudande om seminarier och kortare kurser erbjuds från regionbiblioteket. Digitaliseringen är 
överskuggande även för kompetensförsörjningen. För att vara anställningsbar behövs digital 
kunnighet. Även här är fokus ökad digital delaktighet i samverkan med Kontaktcenter och 
Campus. Som ett stort stöd för bibliotekspersonalens egen utveckling finns Digiteket, lärplattform 
inom det nationella projektet ”Digitalt först” som har en framträdande roll i den interna 
kompetensutvecklingen.

Aktiviteter: 

Att fortsätta den digitala utvecklingen genom att gå tillgängliga 
utbildningar i lärplattformen Digiteket.

Vid nyrekrytering görs en genomlysning av vilken kompetens som 
organisationen har störst behov av.

7. Organisation och ansvar
Biblioteksorganisationen i Värnamo kommunen är fördelad på Kulturförvaltningen (KUL) och 
Barn och utbildningsförvaltningen (BUF). Under Kulturförvaltningen är 
folkbiblioteksverksamheten organiserad och består av ett huvudbibliotek lokaliserat i 
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Gummifabriken, fyra filialer i kransorterna Bor, Bredaryd, Forsheda och Rydaholm samt en 
biblioteksbuss. Filialerna i kransorterna fungerar också som skolbibliotek. Stadsbiblioteket i 
tätorten har också funktion som studiebibliotek till Campus Värnamo. Skolbiblioteket på 
gymnasieskolan och två högstadieskolor i tätorten liksom de mindre biblioteken på låg- och 
mellanstadieskolor är organiserade under BUF. Landsbygdsskolorna får kompletterande 
biblioteksservice av biblioteksbussen som även kör turer till förskolor.

I biblioteksverksamheten inryms även kommunens konsumentvägledning med rollen att vara ett 
komplement eller väg in till Konsumentverkets nationella tjänst ”Hallå konsument”.

8. Dokumentansvariga och 
giltighetstid

Biblioteksplanen fastställs av kommunfullmäktige efter behandling i kulturnämnden och remiss 
till berörda verksamheter.

Denna utgåva av biblioteksplanen gäller under mandatperioden 2019-2022.

9. Uppföljning
Uppföljning av verksamhetens mål redovisas i ”Verksamhetsplan för kulturnämnden”. I 
verksamhetsplanen finns indikatorer för årlig kontroll av efterlevnad i årsredovisning. Årlig 
statistik redovisas även till Kungliga biblioteket (KB) som ansvarande myndighet för 
biblioteksverksamhet.

Uppföljning av aktiviteterna i den lokala biblioteksplanen görs löpande. En uppföljning av hela 
biblioteksplanen görs varje år och vid behov görs en revidering, dock senast vid varje ny 
mandatperiod.

10. Referenser/Styrdokument
 Bibliotekslagen (SFS 2013:801)
 Skollagen (SFS 2010:800)
 Barnkonventionen eller Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

 Regional biblioteksplan för Region Jönköpings län 2019-2022
 Läs- och litteraturfrämjandeplan för folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek 

Region Jönköpings län 2018-2022

 Plan för kulturen i Värnamo kommun 2020-2022
 Verksamhetsplan för kulturnämnden 2020-2022
 Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022
 Plan för kulturmiljö i Värnamo kommun

11. Revidering
Revidering senast 2023-04-30. 
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Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: Dnr

 1 (2)

Medel ur resultatfonden till genomlysning av 
biblioteksverksamheten

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”.

I en utredning gjord av Katinka Borg, tidigare regionbibliotekschef i 
Jönköpings län, tillsammans med Anna Sandquist, dåvarande 
landsbygdsutvecklare i Värnamo kommun, ges 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 skolbiblioteksutredningen 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.

När kulturnämnden behandlade utredningen beslutades att 
”kulturförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för att 
genomföra en genomlysning av biblioteksverksamheten med 
särskilt fokus på biblioteksbussen”. I ett sådant arbetet kan flera 
av de andra att-satserna med fördel lyftas in.

Ett arbete av den omfattningen ryms dock inte inom ordinarie 
personals arbetstid, varför vikarier behövs för att kunna frigöra 
arbetstid. Därtill behöver extern kompetens köpas in för en 
genomlysning och studiebesök ska genomföras.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-11

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: Dnr

 2 (2)

Detta finns det inte tillräckligt mycket pengar för i ordinarie 
driftsbudget, varför möjligheten att söka externa medel 
relaterade till kultur- och/eller landsbygdsutveckling ska 
undersökas. Arbetet behöver dock komma igång snarast, varför 
besked om externa medel inte kan inväntas. Därför behövs ett 
beslut om att pengar till genomförandet kan lyftas ur 
kulturnämndens resultatfond. Om externa medel beviljas i 
tillräcklig omfattning, behöver hela eller delar av uttaget från 
resultatfonden inte genomföras.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att lyfta 500 000 kronor ur kulturnämndens resultatfond för att 
genomföra en genomlysning av biblioteksverksamheten med 
särskilt fokus på biblioteksbussen samt

att parallellt med detta undersöka möjligheterna till extern 
finansiering.

Lars Alkner Ann-Christin Ekelund
Kulturchef Bibliotekschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-19

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2019.26

 1 (1)

Reparation Virtuell spiral, Räddningstjänsten

Ärendebeskrivning

Neonkonstverket på Räddningstjänstens fasad, Virtuell Spiral av 
Set Söderholm, fungerar inte längre som det ska. En modern 
styrenhet (styrskåp) behövs samt en omprogrammering.

Elajo har lämnat offert på 35 000 kr exkl. moms. I det priset 
ingår:

Dokumentation, skåpsbyggnation, programmering, drifttagning, 
apparatskåp och skåpsmaterial samt 2 st neontransformatorer.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att ge Elajo i uppdrag att utföra arbetet enligt offert.

Marlene Ulfsax Lars Alkner
Kultursekreterare Förvaltningschef
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kulturnämnden 2018-12-19 

Justerare

§ 133 Dnr: KN.2018.57

Skaftarps kvarnförening, bidragsansökan, extra 
bidrag

Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna ansökan extra bidrag från Skaftarps kvarnförening samt

att bevilja 12,5 % i offentligt stöd eller högst 53 500 kr till projektstöd under
förutsättning att länsstyrelsen och Jordbruksverket går in med sina andelar samt

att bidraget beviljas i 2019-års budget för extra bidrag.

Ärendebeskrivning
Skaftarps kvarnförening ansöker om 53 500 kr i Extra bidrag av Värnamo kommun.
Egen privat finansiering 32 300 kr
Sökt projektstöd 173 500 kr
Övrigt offentligt stöd från länsstyrelsen 53 500 kr 
Övrigt offentligt stöd från kommun 53 500 kr 
Summa finansiering 300 850 kr

Ansökan om Extra bidrag avser offentligt stöd från Värnamo kommun,
53 500 kr och ingår i Skaftarps kvarnförenings ansökan till Jordbruksverket. 
Skaftarps kvarn - Restaurering och Tillgänglighetsåtgärder år 2019. 

Ansökan offentligt stöd är 12,5 % från Värnamo kommun och länsstyrelsen i 
Jönköpings län av den totala summan för ansökan till Jordbruksverket.

Ansökan avser följande:
A Inre upprustning av övre kvarnbotten/ mellanvåningen, främst vad 

gäller
-  restaurering av golvet som förefaller vara av äldre datum, sedan
-  träpåbyggnaden på den medeltida i sten utförd kvarnhjulskällaren.

B Restaurering av invändig kvarntrappa till kvarnkällaren.

C Restaurering av den timrade kvarnkammaren med väggfasta bänkar,
skorstensrör och vedkamin/spis.

D. Utbyte av rötskadad stock i bjälklagret över vattenhjulskällaren.

E Murning av ny yttre skortensdel över takåsen. 
F Tillverkning och uppsättning av ventilationspipa.

G Tillgänglighetsåtgärder för personer med olika funktionshinder
i form av en träramp i anslutande stil med angöring mot entrén.

H Säkring av äldre kvarnhjul med skadad axel i trä.

Beslut expedieras till:
Skaftarps kvarnförening
Ekonom kultur
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TJÄNSTESKRIVELSE
2020-02-21

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: Dnr

 1 (1)

Fördelning av 1%-pengar till konstnärlig 
gestaltning på Jannelunds förskola, Bredaryd

Ärendebeskrivning

Värnamo kommun planerar att riva den befintliga Jannelunds 
förskola i Bredaryd och bygga en ny, större förskola på samma 
plats. Förskolan ska få 6 avdelningar, mot nuvarande 4, och en 
större gård.

Planerad byggstart hösten 2020. Förskolan ska stå klar 2022.

Detta genererar 450 000 kr till konstnärlig gestaltning. Det 
kommer att bli en direktupphandling där kulturförvaltningen 
samarbetar med Vandalorum i arbetet med att hitta en konstnär 
som vill ta sig an uppdraget.

Beslutsförslag

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att avsätta 450 000 kr av 1%-potten till konstnärlig gestaltning 
på nybyggda Jannelunds förskola, samt

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att påbörja 
direktupphandlingen.

Marlene Ulfsax Lars Alkner
Kultursekreterare Förvaltningschef
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jan 2020 8,3%

Investering
Utfall Budget kkr Föreg. år

Projekt ack helår Kvar Använt Utfall ack 

150000 Inventarier 0 80 80 0,0% 0

150001 IT-utrustning 0 100 100 0,0% 1

150002 Konstanslag 31 180 149 17,2% 3

150003 Konstnärlig gestaltning KN 0 300 300 0,0% 91

150004 Konstnärlig gestaltning TU 75 700 625 10,7% 0

150005 Stadshistorisk utställning 0 450 450 0,0% 0

Summa Investeringsprojekt 106 1 810 1 704 5,9% 95

Tilläggsbudgeten är inte med

Drift
Utfall Budget kkr Föreg. år

Verksamhet ack helår Kvar Använt Utfall ack 

1000 Nämnd- och styrelseverksamhet 32 612 580 5,2% 30

2250 Konsument-/energirådgivning 3 73 70 4,1% 6

3150 Allmän kulturverksamhet, övr 72 5 621 5 550 1,3% 1 149

3200 Bibliotek 1 085 17 921 16 836 6,1% 1 102

3250 Kostnadsfördeln kulturförv 442 5 177 4 735 8,5% 756

Summa 1 634 29 404 27 771 5,6% 3 043

kapitaltjänst 1 327

enl ram 30 731
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

§ 31 Dnr: KS.2019.362

Källsortering i kommunala verksamheter

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   ge nämnderna i uppdrag att införa källsortering av 

hushållsavfall i sina verksamheter i kommunala lokaler,
att   ge nämnderna i uppdrag att i största möjliga utsträckning 

även källsortera hushållsavfall i verksamheter i inhyrda 
lokaler, 

att   ge nämnderna i uppdrag att i största möjliga utsträckning 
även källsortera verksamhets- och matavfall, 

att   ge tekniska utskottet i uppdrag att säkerställa att det finns 
goda möjligheter att lämna sitt sorterade avfall i anslutning 
till kommunägda fastigheter,

att   ge tekniska utskottet i uppdrag att i samverkan med SÅM 
utforma en tydlighet kring omhändertagandet av 
verksamheternas avfall,

att  ge kommunikationsenheten i uppdrag att ta fram och 
distribuera ett kommunikationsmaterial för att underlätta 
införandet i verksamheterna samt 

att  uppdragen ska vara genomförda senast 31 december 2020.

Ärendebeskrivning
Under 2019 har ett nytt insamlingssystem för hushållens avfall 
införts i kommunen. 
De flesta hushåll är nu anslutna till ett system för fastighetsnära 
insamling av sorterat avfall, som hanteras av 
kommunalförbundet SÅM. 

Nu bör även de kommunala verksamheterna och kommunala 
offentliga utrymmen hantera sitt avfall på samma miljömässigt 
goda sätt som hushållen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 21 januari 
2020 kommunstyrelsen besluta
att   ge nämnderna i uppdrag att införa källsortering av 

hushållsavfall i sina verksamheter i kommunala lokaler,
att   ge nämnderna i uppdrag att i största möjliga utsträckning 

även källsortera hushållsavfall i verksamheter i inhyrda 
lokaler, 

att   ge nämnderna i uppdrag att i största möjliga utsträckning 
även källsortera verksamhets- och matavfall, 

att   ge tekniska utskottet i uppdrag att säkerställa att det finns 
goda möjligheter att lämna sitt sorterade avfall i anslutning 
till kommunägda fastigheter,

                                                                                 Forts.
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-04 

Justerare

Ks § 31 (forts)

att   ge tekniska utskottet i uppdrag att i samverkan med SÅM 
utforma en tydlighet kring omhändertagandet av 
verksamheternas avfall,

att   ge kommunikationsenheten i uppdrag att ta fram och 
distribuera ett kommunikationsmaterial för att underlätta 
införandet i verksamheterna samt 

att   uppdragen ska vara genomförda senast 31 december 2020.

Beslut skickas till:
Samtliga nämnder
Tekniska utskottet
Kommunikationsansvarig

48



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-02-18 

Justerare

§ 63 Dnr: KS.2019.592

Intern kontroll, redovisning 2019 - samtliga 
nämnder

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att   godkänna samhällsbyggnadsnämndens, kulturnämndens 

samt barn- och utbildningsnämndens redovisningar av 
intern kontroll 2019.

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern 
kontroll. 

Enligt Reglemente för intern kontroll, antagen av 
kommunfullmäktige den 26 oktober 2017, § 218 ska nämnden 
senast i januari månad redovisa resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen för föregående år. Redovisningen sker till 
kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till 
kommunens revisorer.

Samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden har överlämnat redovisning av intern 
kontroll 2019

Beslut skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Kulturnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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