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Årsbidrag Hembygdsföreningar 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av årsbidrag till hembygdsföreningar gällande 2022 
enligt bilaga. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att godkänna fördelningen av årsbidrag enligt förslag. 

 

Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef 
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Årsbidrag Kulturföreningar 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av årsbidrag till föreningar inom kulturområdet 
gällande 2022 enligt bilaga. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att godkänna fördelningen av årsbidrag enligt förslag. 

 

Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef 
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Årsbidrag Stiftelser 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av årsbidrag till stiftelser gällande 2022 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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Öppethållande Apladalen Värnamo 
Hembygdsförening 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden avsätter max 82 000 kr som ska ersätta 
föreningens faktiska kostnader för öppethållande i Apladalen 
under sommaren 2022 samt för aktivitetsdagar för kommunens 
elever åk 2. 

 

 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att ge Värnamo hembygdsförening max 82 000 kr i bidrag för 
öppethållande i Apladalen 2022. 

 

 

 

Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef 
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Antagen av Kulturnämnden 2021-03-24. Gäller från 2022-01-01 

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 övriga verksamhet och 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 funktionsnedsättning 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 2022–2024 
Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket hann bli en succé innan pandemin slog till med full kraft i 
mars 2020 och medförde ett tillfälligt stopp i utvecklingen. Satsningen lyckades, Värnamoborna tog 
Gummifabriken till sig och publiken hittade hit. 

När restriktionerna lättar finns därmed alla förutsättningar för att Gummifabriken ska kunna såväl 
återta som förstärka den uppnådda positionen som en given mötesplats för kultur, akademi och 
näringsliv i hela regionen. 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 kommun har byggt upp. 

Återstarten sker dock inte av sig självt, utan det kommer att krävas hårt och målmedvetet arbete. 
Pandemin fortsätter att påverka nämndens verksamhet lång tid framöver. Biblioteken har fått begränsa 
såväl öppettider som utbud och service. I vanliga fall är biblioteken självklara mötesplatser, men nu 
uppmanas besökarna att bara komma för snabba ärenden. Programverksamheten ligger till stora delar 
nere. Mängder av arrangemang har skjutits på framtiden, ställts in eller genomförts digitalt. 
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 
Bästa sättet att möta de rättmätiga förväntningar som invånarna har på både Gummifabriken och 
kulturutbudet i hela kommunen, 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, kyrkor och andra fristående aktörer skulle kulturutbudet i Värnamo 
kommun sjunka drastiskt. Som ett led i arbetet för ökad samverkan tecknas under 2021 ett avtal om 
ökad kultursamverkan mellan GGVV-kommunerna. En utredning om ökad samverkan mellan 
folkbiblioteken i Jönköpings län genomförs under 2021. 

För att stärka Gummifabriken som kulturell mötesplats etableras en årlig filmfestival med start 2022. 

En genomlysning av hela biblioteksverksamheten med särskilt fokus på biblioteksbussen har resulterat 
i en plan för att vi ska kunna erbjuda en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen, oavsett ålder och 
bostadsort. I planen ses hela biblioteksverksamheten som en helhet där det nya stadsbiblioteket i 
Gummifabriken med sina generösa öppettider utgör ett självklart nav. Nästa steg är en satsning på de 
fyra biblioteksfilialerna i Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm. Genom att göra dem till meröppna 
bibliotek, kan de fungera som tillgängliga bibliotek även för den omgivande landsbygden på ett helt 
annat sätt. Meröppet innebär att du med passerkort kan besöka biblioteket även på tider när det inte är 
bemannat. Därutöver planeras något som har arbetsnamnet ”bybibblor” runtom på landsbygden. Det 
kan vara ett obemannat hämtställe för böcker där det även kan finnas olika former av digital 
samhällsservice. Det kan också vara samarbeten med annan kommunal verksamhet, föreningar och 
andra aktörer som sköter utlämning av beställda böcker och även har ett mindre sortiment för 
spontanlån. Som ett komplement till filialer och bybibblor finns ett pop up-bibliotek som kan sättas 
upp nästan var som helst. Hemleverans av böcker har blivit en populär tjänst som kommer att leva 
kvar även efter pandemin för dem som av olika skäl har svårt att besöka oss. 

Detta innebär att behovet av en ny biblioteksbuss inte kvarstår, utan den befintliga bussen avvecklas 
successivt. En vanlig personbil av kombimodell räcker för att köra ut böcker och för att kunna 
bemanna bybibblorna vissa tider. Genom att inte vara låst vid en buss kan personal med olika 
specialistkompetenser vara på plats på tider när folk är hemma. Därför överförs de investeringsmedel 
som avsatts för en ny biblioteksbuss till projektet ”Biblioteksfilialer och bybibblor”. Investeringen 
läggs ut över flera år så det ges möjlighet att successivt bygga ut konceptet och pröva sig fram till 
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vilka lösningar som passar på respektive plats. Det skapar även utrymme för medborgardialog och för 
att kunna dra nytta av teknikutvecklingen. 

Kulturskolan är en grundförutsättning för ett levande kulturliv i såväl Gummifabriken som i hela 
Värnamo kommun. Här finns en unikt god samverkan mellan kulturskolan och kulturförvaltningen. 
Med hjälp av de extra medel som avsatts i driftsbudgeten 2021–2023 planeras en stor gemensam 
satsning på att nå fler barn och unga. Det är bland annat tänkt att ske i form av workshopverksamhet 
på Gummifabriken och andra ställen i kommunen. Det kan bli en inkörsport för barn som är svåra att 
nå genom kulturskolans ordinarie kursutbud, samtidigt som det skapar ett ökat och breddat utbud på 
Gummifabriken. Kulturformer som kan bli aktuella är till exempel rap, dj och breakdance, slöjd, 
kulturarv, skrivande, nycirkus och ungt arrangörskap. Det är viktigt att denna satsning inte blir ett 
kortvarigt projekt, utan att verksamheten kan byggas upp långsiktigt i nära samverkan med 
Gummifabriken och civilsamhället. Det är även viktigt att samarbetet utformas på ett sätt som bidrar 
till att säkra kulturskolans totala budgetram, så att kulturskolan kan jobba under mer stabila 
ekonomiska förutsättningar. 

Vandalorum har trots pandemin fortsatt att etablera sig som en ledande aktör på den nationella och 
internationella konstarenan, vilket har stor betydelse för kommunens 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 varsin bidragsandel. 
Genom ett nytt avtal mellan regionen och kommunen ökar alla tre parter sin bidragsandel utöver 
indexuppräkningen för 2021, vilket säkrar en fortsatt utveckling av Vandalorums verksamhet. 
Bidraget kopplas till en uppdragsbeskrivning med fokus på konstnärlig och pedagogisk verksamhet 
som följs upp årligen. 

2.2 Digitalisering 
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”. Det finns ett stort digitalt utanförskap och kommunens digitalisering får inte önskad 
effekt om inte medborgarna kan använda de digitala tjänsterna. Med anledning av detta har biblioteket 
en IT-pedagog anställd på deltid, som under 2021 ska börja ta emot besök från allmänheten så fort 
smittläget tillåter. Det pågår även fortbildning av bibliotekspersonalen. 

Det är fortsatt ökat fokus och efterfrågan på digitala böcker, tidningar och andra medier, en utveckling 
som har accelererat under pandemin. 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. 

3. Utmaningar och framtida utveckling 
Att återstarta verksamheten och hela Gummifabriken i takt med att pandemin ger med sig är givetvis 
en utmaning, men konceptet Gummifabriken är så starkt att alla förutsättningar finns för att det lyckas. 

Utlåningen av fysiska böcker minskar, men det innebär inte att biblioteken blir mindre viktiga när det 
gäller läsfrämjande och kunskapsförmedling. Tvärtom. Bibliotekens roll förändras, men de är minst 
lika betydelsefulla för medborgarna och spelar en viktig funktion i samhället. Detta har blivit extra 
tydligt under pandemin, precis som behovet av att minska det digitala utanförskapet. 

Biblioteken och kulturen får en allt viktigare roll i tider av polarisering, fake news, bristande källkritik 
och ifrågasättande av de demokratiska värderingar som vi länge har tagit för givna. Här kan 
biblioteken i än högre utsträckning bli demokratiska mötesplatser och kulturen en brygga mellan 
människor. 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 fler vill bo i och besöka Värnamo kommun. 
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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 2020 2021 2022 2023 2024 
Hur nöjd är du med bibliotekets 
service när det gäller utbud av 
medier? (SCB:s 
medborgarundersökning) 

8,1 8,2 Mäts ej 8,3 Mäts ej 

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

8,4 8,5 Mäts ej 8,6 Mäts ej 

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

7,2 7,3 Mäts ej 7,4 Mäts ej 

Antal aktiviteter som genomförs 
tillsammans med annan aktör i 
Gummifabriken. 

28 48 50 52 54 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2020 2021 2022 2023 2024 
Antal offentliga arrangemang 
utanför Värnamo tätort. 

75 125 130 135 140 

Antal besök på stadsbiblioteket. 109 179* 157 000 159 000 161 000 163 000 
*Begränsade öppettider från mars. Helt stängt 22–31 december 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nämndsmål: 
Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare. 
 Nuläge: Målnivåer: 
Indikatorer 2020 2021 2022 2023 2024 
Totalt antal sidvisningar på 
kulturförvaltningens webbsidor. 

52 000* 66 000 68 000 70 000 72 000 

*Beräknad uppskattning utifrån statistik för perioden 2020-06-02-2020-12-31 på grund av leverantörsbyte. Omfattar endast 
kommun.varnamo.se, ej de av kulturens sidor som i juni flyttade till varnamo.se. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nämndsmål:  
Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö. 
 Nuläge: Målnivåer: 
Indikatorer 2020 2021 2022 2023 2024 
Antal aktiviteter som har en 
koppling till miljö- och klimatfrågor. 

13 26 28 30 32 

Antal mil med poolbil/egen bil i 
tjänsten. 

1 009 1 100 1 000 900 800 

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.
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4.2 Nämndens Ekonomi  
 

4.2.1 Driftbudget 2022 samt plan 2023–2024 
Kulturnämndens preliminära driftbudgetramar för år 2022 är 32,5 miljoner kronor, för år 2023 32,7 
miljoner kronor och för år 2024 32,1 miljoner kronor. 
DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget  Prel Prel Prel 

Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal 2019 2020 2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 

Nämnd- och styrelseverksamhet 0,4 0,5 0,6       

Konsument-/energirådgivning 0,1 0,1 0,1       

Allmän kulturverksamhet, övr 5,5 5,3 6,8       

Bibliotek 17,9 17,1 17,7       

Kostnadsfördeln kulturförv 6,8 6,6 7,0       

              

TOTAL NETTOKOSTNAD 30,7 29,6 32,2 32,6 32,7 32,1 
 
4.2.2.Investeringsbudget 2022 samt –plan 2023–2026 
Kulturnämndens investeringsbudgetförslag för år 2022 är 2,8 miljoner kronor. 
Kulturnämndens förslag till investeringsplan för år 2023-2026 är totalt 11,0 miljoner kronor. 
Projektnamn/Projektgruppering   Budget Plan Plan Plan Plan 

Belopp i miljoner kronor med en decimal 
Projektblad 
nr 

2022 2023 2024 2025 2026 

Inventarier KN 001 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
IT-utrustning KN 002 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Konstanslag KN004 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Bokbuss KN 005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Biblioteksfilialer och bybibblor   1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 
Konstnärlig gestaltning KN KN 003 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 
Konstnärlig gestaltning TU KN 003 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
              

SUMMA INVESTERINGAR   2,8 3,0 2,7 2,7 2,6 
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Verksamhetsplan för kulturnämnden 2022–2024 

 

 

4.3 Nämndens HR 
Ökningen av sjukfrånvaron är delvis coronarelaterad. Eftersom förvaltningen har så få anställda, får 
dock enstaka sjukdomsfall stor påverkan på den totala sjukfrånvaron. Övertidskostnaden ligger på en 
konstant låg nivå. 

 2019-12-31 2020-12-31 Förändring 
Tillsvidareanställda, antal 25 24 -1 
Tillsvidareanställda, årsarbetare 23 23 Oförändrat 
Tidsbegränsat månadsanställda, antal 2 1 -1 

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 2 1 -1 
Andel kvinnor, % 84,0 83,3 -0,7 

procentenheter 
Sysselsättningsgrad, % 93,1 94,1 +1 

procentenheter 

 
 2019-12-31 2020-12-31 Förändring 
Övertid, tkr* 7 9 +2 
Övertid, timmar** 15 23 +8 
Mertid, tkr* 46 39 -7 
Mertid, timmar** 184 168 -16 
Timlön, tkr* 194 164 -30 
Timlön, timmar** 1 394 1 512 +120 

*Avser kostnader enligt bokföringen per 2020-12-31, timmarna är utförda december 2019 - november 2020 (12 månader). 
**Avser timmar utförda december 2019 - november 2020 (12 månader). 

 2019-12-31 2020-12-31 Förändring 
Sjukfrånvaro, % * 5,27 7,33 2,06 

procentenheter 
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % * 59,27 42,91 -16,36 

procentenheter 
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr ** 88 000 219 000 +131 000 

*Avser sjukfrånvarotid januari 2020 - november 2020. I förvaltningsberättelsen finns uppgift om sjukfrånvarotid januari 2020-december 
2020. **Avser kostnader enligt bokföringen per 2020-12-31. 
 

 2019-12-31 2020-12-31 Förändring 
Personalomsättning, %  4,0 8,0 +4 procentenheter 

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

Pensionsavgångar, antal faktiska 0 2 +2 
*Avser tillsvidareanställda. 

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder) 

Prognos 
2021 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Prognos 
2025 

Antal 0 0 1 2 0 
*Avser tillsvidareanställda. 

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal 
 Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

2022 
Plan 
2023 

Plan 
2024 

Antal utlån 189 634 166 782* 190 000 190 000 190 000 190 000 
Andel utlån barn/ungdom av totala 
antalet utlån 

66% 53% 60% 60% 60% 60% 

Antal arrangemang 830 518 800 800 800 800 
*Stadsbiblioteket stängt 22–31 december 2020. 
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Verksamhetsplan för kulturnämnden 2022–2024 

 

 

5. Sammanfattning 
När restriktionerna lättar finns alla förutsättningar för att Gummifabriken ska kunna förstärka den 
uppnådda positionen som en given mötesplats för kultur, akademi och näringsliv i hela regionen. 
Tillsammans med Vandalorum har Gummifabriken lett till att Värnamo etablerat sig som en 
kulturkommun i ett nationellt perspektiv. Vandalorums betydelse för kommunens attraktivitet kan 
knappast överskattas, varför det är mycket välkommet med det nya avtal som innebär att alla tre parter 
inom samverkansmodellen ökar sina bidrag till Vandalorum. 
Meröppna filialer, bybibblor och hemleverans av böcker innebär en satsning på en likvärdig 
biblioteksservice i hela kommunen. Därmed kvarstår inte behovet av en ny biblioteksbuss. 
Tillsammans med kulturskolan och civilsamhället görs en satsning på ett ökat och breddat kulturutbud 
för barn och unga i Gummifabriken och på andra ställen. 
Gummifabriken, biblioteken, Vandalorum och kulturskolan. Fyra aktörer som är helt avgörande för att 
Värnamo ska vara en mänsklig tillväxtkommun och uppnå målet om 40 000 invånare 2035. 
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1                

Projektblad nr KF: KN 002 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den: 2020-12-18 
Upprättad av: Britt Gunnarsson 
Reviderad den: 2021-03-03 

2021-11-25 

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 centrala strategier för digitalisering, 2019-2022” 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 2021 
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie) 

 kkr 

 
År: 2022 2023 2024 2025 2026 
Begärd investering i kkr: 193 240 240 240 240 
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okt 2021 83,3%

Investering
Utfall Budget kkr Föreg. år

Projekt ack helår Kvar Använt Utfall ack 
150000 Inventarier 0  103  103  0,0% 171 
150001 IT-utrustning 68  271  203  25,1% 76 
150002 Konstanslag 143  183  40  78,1% 187 
150003 Konstnärlig gestaltning KN 0  425  425  0,0% 551 
150004 Konstnärlig gestaltning TU 560  4 020  3 460  13,9% 599 
150005 Stadshistorisk utställning 1  17  16  0,0% 229 
Summa Investeringsprojekt 772  5 019  4 247  15,4% 1 813 

Drift
Utfall Budget kkr Föreg. år

Verksamhet ack helår Kvar Använt Utfall ack 
1000 Nämnd- och styrelseverksamhet 433  572  139  75,7% 444 
2250 Konsument-/energirådgivning 63  77  14  81,8% 36 
3150 Allmän kulturverksamhet, övr 5 310  6 822  1 512  77,8% 4 971 
3200 Bibliotek 13 009  17 759  4 750  73,3% 13 306 
3250 Kostnadsfördeln kulturförv 5 561  6 970  1 409  79,8% 5 478 
Summa  24 376  32 200  7 824  75,7% 24 235 

Resultatrapport
Utfall Ack
2021-10

Budget
Ack

2021-10

Avvikelse
Ack 2021-

10
Budget
Helår

Avvikelse
helår

Bokslut
2020-12

10 Försäljningsintäkter -247,4 -410,8 -163,4 -493,0 -245,6 -470,8
15 Taxor och avgifter -16,5 -16,7 -0,2 -20,0 -3,5 -31,8
25 Erhållna bidrag -1 497,4 -511,7 985,8 -614,0 883,4 -746,4
30 Övriga intäkter -34,9 0,0 34,9 0,0 34,9 -91,9
Verksamhetens intäkter -1 796,3 -939,2 857,1 -1 127,0 669,2 -1 340,8
35 Lämnade bidrag 4 811,7 4 988,0 176,3 4 993,0 181,3 4 671,6
45 Kostnader för arbetskraft 10 386,6 10 478,6 92,0 12 590,0 2 203,4 11 900,4
50 Lokal-/markhyror 5 875,0 5 849,2 -25,8 7 019,0 1 144,0 7 051,9
55 Kapitaltjänstkostnader 1 209,0 1 209,0 0,0 1 443,4 234,5 1 483,1
60 Övriga kostnader 3 889,8 6 069,0 2 179,2 7 280,0 3 390,2 5 826,9
Verksamhetens kostnader 26 172,0 28 593,7 2 421,7 33 325,4 7 153,5 30 933,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 24 375,7 27 654,6 3 278,8 32 198,4 7 822,7 29 593,0
65 Finansiella poster 0,4 1,7 1,2 2,0 1,6 3,8
VERKSAMHETENS RESULTAT 24 376,2 27 656,2 3 280,1 32 200,4 7 824,3 29 596,8
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Intern kontroll 2021 

 

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 2021-02-03 § 2 KN 2021.1 
kontrollområden som skulle utgöra intern kontrollplan för 2021. 
Resultatet presenteras i utredning nedan. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att godkänna kulturförvaltningens redovisning av utförd intern 
kontroll 2021, 

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 samt genom sökning 
på Evolution, Nettan och 
externa webben. 

Fortsatt kontroll i enlighet med 
åtgärdsplan för intern kontroll 
2022. 

Återställa verksamheten 
när restriktionerna lättar. 

Återgångsplan upprättad och 
genomförd. 

Följa utvecklingen och ta upp 
frågan på FSG och APT. 

Kultur-
förvaltningen 
 

Dokument sparas parallellt 
på Evolution, Hypergene, 
Nettan och G-servern. 
Otydlig struktur för hur 
dokument sparas. 

Två studenter vid 
vårdadministratörsprogrammet 
gick igenom vår 
dokumenthantering som sitt 
examensarbete. 

Punkten flyttas med till 2022. 
Nya förvaltningsekonomen/ 
nämndsekreteraren får i uppdrag 
att leda arbetet. 

 

Svårt för invånarna att veta 
om de ska söka 
information på 
kommunens webb, nya 
bibliotekswebben, 
kommunens nya 
destinationswebb eller 
Gummifabrikens webb. 

Nya bibliotekswebben 
lanserades våren 2021. 
Överflyttningen av material från 
kommunwebben till 
destinationswebben är påbörjad, 
men inte helt slutförd. 
En folder om kulturen delades 
ut till alla hushåll i Värnamo 
kommun för att styra in dem till 
de digitala kanalerna. 

Punkten flyttas med till 2022. 
En miniwebb för kulturarv ska 
tas fram. 
En webbplats för Värnamo 
Filmhistoriska Festival lanseras 
januari 2022. 
Kompletterande utbildning. 
Fortsatta avstämningar med 
kommunledningsförvaltningens 
kommunikatörer, kontaktcenter, 
destinationsutvecklare, 
Gummifabriken och 
filmfestivalens koordinator. 
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Åtgärdsplan intern kontroll 2022 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 styrdokumenten 
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 

Något om genomlysningen: 
filialer/bybibblor? 

4x2=8 Bibliotekschef och 
förvaltningschef. 

1. XX Kontinuerlig 
process 

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. Uppdrag till ny 
förvaltningsekonom/ 
nämndsekreterare utifrån 
examensarbete om vår 
dokumenthantering. 

2. Säkra processerna i Evolution och 
Hypergene. 

Kontinuerlig 
process 

KN 211215 §    bilaga 
KN.2021.31
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3. Skapa tydlig mappstruktur på 
Nettan och på G-servern. 

4. Tydliggöra vilka dokument som 
ska sparas var. 

5. Utbilda personalen. 
 

Verksamhets
-uppföljning 

Hela 
förvaltningen 

Risk för att det är svårt för medborgarna att hitta 
rätt information på webben, vilket skapar 
irritation och merarbete. Risk för att det blir 
svårt för förvaltningen att nå ut. Osäkerhet om 
vad som ska publiceras var med ny 
bibliotekswebb som lanserades 2021, 
kommunens ordinarie webb, kommunens nya 
destinationswebb, Gummifabrikens webb samt 
webben för Värnamo Filmhistoriska Festival. 

5x3= 

15 

Förvaltningschef. 1. Fortsatt samverkan med 
kommunledningsförvaltningens 
kommunikatörer, kontaktcenter, 
destinationsutvecklare, 
Gummifabriken och 
filmfestivalens koordinator. 

2. Ta fram miniwebb för kulturarv. 

Kontinuerlig 
process 

Verksamhets
-uppföljning 

Allmän- 

kultur 

Det saknas rutiner för kontroll för de underlag 
som föreningar, studieförbund och stiftelser 
skickar in och som ligger till grund för 
utbetalning av bidrag. Risk för att föreningar får 
större bidrag än de är berättigade till på 
bekostnad av andra föreningar. 

3x4= 

12 

Förvaltningsekonom, 
och förvaltningschef. 

1. Ta fram rutiner för hur 
kontrollen ska genomföras och 
i vilken omfattning. 

2. Uppdatera ”Riktlinjer för 
bidrag till hembygdsföreningar 
och föreningar inom 
kulturområdet” samt 
”Riktlinjer för årsbidrag till 
studieförbund”. 

 

*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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Kulturnämnden 2019-2022 inom 
representantskap, intresseområden och som kontaktpolitiker 
 
Representant Tillgänglighetsrådet 
Ledamot Ersättare 
Tommy Sörensen  Susanne Abrahamsson (S) 
 
Representant Pensionärsrådet 
Ledamot Ersättare 
Rune Larsson (L) Brendan Holden (S) 
 
Representant Värnamo Hembygdsråd 
Ledamot Ersättare 
Raymond Pettersson (C) Catharina Poppen (M) 
 
Ombud Jönköpings läns folkrörelsearkiv 
Ledamot Ersättare 
Eva Törn (M) Brendan Holden (S) 
 
Kontaktpolitiker 
Biblioteksbussen Dalila Alibasic (M) 
Bors bibliotek Albin Björhag (KD)  
Bredaryds bibliotek Brendan Holden (S) 
Forsheda bibliotek Eva Törn (M) 
Rydaholms bibliotek Fredrik Garpenholm (SD) 
Stadsbiblioteket Sidsel Waern (M) 
 
Intresseområden 
Dans Eva Törn (M) 
Film Sidsel Waern (M) 
Konst Leif Persson (S) 
Kulturarv Dalila Alibasic (M) 
Musik Tommy Sörensen (C) 
Teater Senada Besic (S) 
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B E S Ö K S A D R E S S 
Kulturhuset Cupolen, Järnvägsgatan 3   

P O S T A D R E S S 
Box 414, 331 24 Värnamo 

T E L E F ON 
0370-37 75 91 

O R G  N R 
212000-0555 

E – P O S T 
kultur@varnamo.se 

W E B B P L A T S 
www.varnamo.se 

T E L E F A X  
0370-37 77 29 

B A N K G I R O 
141-7195 
  

 

 

Kulturnämnden 
Tema sammanträden 2022 
 

Dag  Plats 
2 februari Intern kontroll, beslut 

Årsberättelse och bokslut 2021, beslut 
Budgetförutsättningar 2023, info 
Investeringsbudget med projektblad 2023, beredande 

Gummifabriken 

2 mars Investeringsbudget med projektblad 2023, beslut 
Verksamhetsplan med driftsbudget 2023, beredande 

Gummifabriken 

30 mars Verksamhetsplan med driftsbudget 2023, beslut 
Kulturstipendiater, beredande 

Gummifabriken 

27 april Kulturstipendiater, beslut 
Budgetuppföljning per mars 

Gummifabriken 

8 juni Budgetuppföljning per maj 
Årsbidrag Studieförbund 
Höstens program 

Gummifabriken 

Juli Mötesfritt  
24 augusti Delårsbokslut, beredande 

Verksamhetsplan med driftsbudget 2023, reviderad, beredande 
Investeringsbudget med projektblad 2023, reviderad, beredande 

Gummifabriken 

28 september Delårsbokslut, beslut 
Budgetuppföljning per augusti 
Sammanträdesdatum 2023, beredande 
Verksamhetsplan med driftsbudget 2023, reviderad, beslut 
Investeringsbudget med projektblad 2023, reviderad, beslut 

Gummifabriken 

26 oktober Årsbidrag Kulturföreningar och hembygdsföreningar 2022, beredande 
Systematiskt brandskyddsarbete SBA 
Sammanträdesdatum 2023, beslutande 

Gummifabriken 

November Mötesfritt  
7 december Diskussion inför budgetprocessen 2024 

Budgetuppföljning per oktober 
Tema sammanträden 2023 kulturnämnden,  
Intern kontroll 2023, beredande 
Årsbidrag Kulturföreningar och hembygdsföreningar 2023, beslut 
Vårens program 

Gummifabriken 

 
Vid varje sammanträde bör info från verksamheten komma med. 

Kulturförvaltningen 
Solgerd Wilhelmsson, nämndsekreterare 
Telefon: 0370-37 75 91 
E-post: solgerd.wilhelmsson@varnamo.se 

Till ledamöter I KN 
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Bänkarnas stad 2021 – förfrågan gällande 
upplaga av Equilibrium 

 

Ärendebeskrivning 

Charlotte Gyllenhammar har kommit med en förfrågan om att få göra en 
upplaga med tre exemplar av Equilibrium som är cirka 50 procent mindre än 
originalet och med en annan patina. Dessa bänkar kommer inte att placeras i 
offentliga utemiljöer, om inte annat överenskommes. 

Referensgruppen för Bänkarnas stad har diskuterat frågan. Equilibrium är en 
konstnärlig gestaltning som är platsspecifik och unik för Värnamo. Dock har 
det gjorts miniatyrer i begränsad upplaga, vilket är vanligt, och kan ses som 
ett sätt att sprida kunskap om projektet Bänkarnas stad när de visas på 
utställningar.  

Referensgruppen är villig att ge sitt godkännande men det måste i så fall 
vara en tydlig skalförskjutning jämfört med originalet och de tre bänkarna 
ska också förses med en skylt där det framgår att originalet finns i Värnamo 
och ingår i projektet Bänkarnas stad. Föreslagen text är ”Den större 
originalversionen av Equilibrium finns i Värnamo och invigdes 2021 som 
en del av Bänkarnas stad.” 

 

 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att tillmötesgå Charlotte Gyllenhammars förfrågan om att få göra en 
upplaga med tre exemplar av Equilibrium, under förutsättning att 
skalförskjutningen är tydlig och att bänkarna förses med skyltar där det 
framgår att originalet finns i Värnamo. 

 

Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef 
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Renovering av konstverk 

 

Ärendebeskrivning 

Konstverket (Utan titel) av Gun Gordillo, som tidigare hängde 
på Kulturhuset Cupolens norrfasad, plockades ner när 
byggnaden renoverades för några år sedan. Vid nertagningen 
skadades konstverket och det behöver nu renoveras innan 
utplacering. Plåten ska bytas ut och grundbehandlas för att sedan 
målas i ursprunglig färg. Samtidigt byts neonrören ut mot en 
energisnålare led-belysning. 

Kulturförvaltningen tittar för närvarande på en ny placering av 
konstverket och Gun Gordillo har godkänt att det flyttas 
inomhus, vilket öppnar för fler möjliga placeringar.  

Two Faces Inredningsdesign AB i Värnamo har möjlighet att 
utföra arbetet och har lämnat en offert på 40 000 kr exkl. moms. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att godkänna offerten från Two Faces Inredningsdesign AB och 
låta renovera konstverket till ursprungligt skick samt byta ut 
belysningen, till en kostnad av 40 000 kr exkl. moms. 

att renoveringen finansieras inom ordinarie driftsbudget. 

 

Marlene Ulfsax Lars Alkner 
Kultursekreterare Förvaltningschef 
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Från kris till kraft Återstart för kulturen, SOU 2021:77 (regeringen.se) 
  
Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77) 

 
Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 16 februari 2022. 
Svaren bör lämnas per e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia 
till ku.ko@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ku2021/02071 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
  
Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), 
den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen 
(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska 
anges i namnet på respektive dokument 
  
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 
  
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta 
inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning 
hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar. 
  
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör 
dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om 
myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 
  
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 
  
Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 
  
Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av betänkandet via 
ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 
  
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Helena Swenzén 
Expeditions- och rättschef 
  
  
Kopia till 
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TIDPLAN OCH AKTIVITETER MÅL & BUDGET 2023 – 2025 
 

 

Tid Deltagare/utförare Aktivitet 

December 2021  Ekonomiavd. Utskick till nämnderna om förutsättningar och mall för investeringsbudgetförslag 
samt mall för verksamhetsplan  

December 2021  Ekonomiavd. Inbjudan skickas till nämnderna om Mål- och budgetdag samt mall inför 
nämndernas presentationer. 

10 och 11 januari  
Januari 2022  
 

Nämndens ordförande 
Förvaltningschef 

Förinspela nämndernas presentationer inför Mål- och budgetdagen enl schema. 
Översiktlig presentation av respektive nämnd av aktuellt läge avseende verksamhet, 
ekonomi och kvalitet. Presentationen inriktas på framtidsfrågor. 

19 januari  
Kl 08.00 – ca 12.00 

KS 
Nämndernas presidium 
Ledningsgruppen 
Övriga berörda tjänstemän 

Mål- och resursdiskussion där alla nämnders presidier och förvaltningschefer deltar. 
Omvärldsanalys, budgetförutsättningar och aktuellt ekonomiskt läge. Nämndernas 
presentationer är förinspelade och finns att tillgå fr.o.m 12 januari 2021. 

7 februari, kl 10.00 KS ordf och 1:e vice ordf samt 
ekonomiavd. 

Central samverkansgrupp – Information om budgetförutsättningarna  

8 februari 
 

KS Beslut av kommunstyrelsen om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära 
budgetramar för nämnderna (resursfördelning)  

9 februari Ekonomiavd. Utskick till nämnderna om ramdirektiv, budgetförutsättningar, preliminära 
budgetramar för nämnderna (resursfördelning) 

22 februari, kl. 
13.00-ca 17.00 
KS-strategi 

KS, Nämndernas presidium, 
Ledningsgruppen 
Övriga berörda tjänstemän 

Analys av nyckeltalssamlingar och dialoger kring dem.  
(Agenda2030, KKiK=kommunernas kvalitet i korthet mm) 
  

Månadsskiftet 
febr/mars 

Ekonomiavd. 
Respektive förvaltning 

Dialog mellan ekonomiavdelningen och respektive förvaltning avseende: 
ombudgetering, uppdatering budget innevarande år samt investeringsbudgetförslag 
inför kommande budget 

7 mars Samtliga förvaltningar Inlämning av förslag ombudgetering av investeringsbudget från föregående år samt 
uppdatering av innevarande år. Beslut i Ks 22 mars och Kf 31 mars. 

29 mars Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Inlämning av investeringsbudgetförslag med projektblad (förslaget antas av 
nämnden under mars månad) 

mars KS ordf och 1:e vice ordf och 
nämndernas ordförande och 1:e 
vice ordförande 

Avstämningsdialoger om det pågående arbetet i nämnderna med upprättande av 
verksamhetsplan. 
Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas. 

Övriga partier 
 

Dialoger med berörda nämndsledamöter från egna partiet. 
Tjänstepersoner deltar i den omfattning som efterfrågas. 

5 april Ekonomiavd. Info Ks om investeringsbudgetförslag 

11 april Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Inlämning av verksamhetsplaner från nämnderna (antagen av nämnden). 

20 april fm 
21 april fm 
 

Budgetberedningen båda 
dagarna 
Nämndernas presidium och 
förvaltningschef enl. schema 

Kort presentation och dialog om nämndernas lämnade förslag till verksamhetsplan, 
mål och målnivåer samt investeringsbudget (utgångspunkt för verksamhetsplan ska 
vara utrymmet i preliminär budgetram) 

4-5 maj 
 

Budgetberedningen Budgetberedning - Information/diskussion och fördjupning avseende aktuellt läge 
för driftbudget och investeringsbudget samt redovisning av eventuella uppdrag.  
Genomgång av nämndernas lämnade verksamhetsplaner, mål och 
investeringsbudget. 

Maj Partierna Eget arbete i partigrupperna. Tjänstepersoner deltar i den omfattning som 
efterfrågas.  

Maj  Dialog med kommunens ledningsgrupp innan budget görs helt klar 

24 maj  Klart huvudförslag till budget 

25 maj  Information till kommunens ledningsgrupp 

30 maj, kl 10.00  Central samverkansgrupp - Samverkan avseende förslag till Mål & budget 

7 juni Budgetberedningen 
Kommunstyrelsen 

Budgetberedning och kommunstyrelse - Beslut om Mål & budget inkl nämndernas 
mål   

8 juni  Media och de mindre partierna representerade i kommunfullmäktige –  
Information om kommunstyrelsens förslag till Mål & budget 

22 juni 
 

KF Kommunfullmäktige - Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats, slutlig Mål 
& budget kommer fastställas av kommunfullmäktige i november. 

Senast 30 oktober Samtliga nämnder och 
förvaltningar 

Revidering av verksamhetsplan och projektblad till investeringar utifrån förändringar 
från preliminär till slutlig budgetram 

15 november KS Beslut om Mål & Budget inkl beslut om skattesats 

24 november KF Fastställelse av Mål & budget av nyvalda kommunfullmäktige. 
 

Dialog/uppdrag Göra/samla in Beredning Beslut 

19/1 – 8/2 9/2 – 14/4 15/4 – 6/6 7/6 – 22/6 
   

378



From:                                 Eva Törn - Förtroendevald
Sent:                                  Tue, 30 Nov 2021 10:43:32 +0100
To:                                      Lars Alkner; Peter Andersson; Solgerd Vilhelmsson
Subject:                             Fwd: Vattentorn, Värnamo 15:1, Trafikverket

Hälsningar Eva

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:

Från: stefan.kallberg@trafikverket.se
Datum: 25 november 2021 13:02:31 CET
Till: Eva Törn - Förtroendevald <eva.torn@politiker.varnamo.se>
Kopia: Christin Granberg <christin.granberg@varnamo.se>
Ämne: VB: Vattentorn, Värnamo 15:1, Trafikverket

 
Hej, 
Efter det att ansökan om rivningslov varit uppe på Samhällsbyggnadsnämndens möte 
den 25/8 fick jag frågan från bygglovshandläggaren om möjligheten till att äska mer 
medel för att kunna flytta tornet. Jag svarade den 14/9 enligt nedan: 
 
Hej Dusan, 
Har ställt frågan till Trafikverket Planering som i så fall skulle finansiera flytten. 
Svaret är att de finansiella ramarna för år 2023 och 2024 är mycket ansträngda, 
varför man inte kan finansiera flytten, varför alternativet blir att vi inte kommer 
förlänga befintligt spår 6 för att möjliggöra längre godstågsmöten. Flytten av 
befintlig växelförbindelse mellan spår 5 och 6 ca 100 meter norrut skulle möjliggöra 
att vi kunde hantera upp till ca 700 m långa tåg istället för dagens knappt 600 m 
långa. Med tanke på kommande elektrifiering av järnvägen mot Vaggeryd samt 
planerade triangelspåret i Alvesta kommer Värnamo få en ökad betydelse för 
godstransporter på järnväg.  
 
Bakgrund till åtgärden. 
Ursprungligen ingick inte förlängning av spår 6 i projektet eftersom berörda växlar i 
växelförbindelsen mellan spår 5 och 6 inte skulle bytas. I samband med översynen av 
den södra änden av bangården tittade vi även på om man kunde med enkla medel 
kunde förändra den norra. Det var nu vi hade möjligheten att till en relativt låg 
kostnad uppgradera bangårdsutformningen i princip till kostnaden för växlarna som 
berördes. Vi skulle ändå byta hela kontaktledningssystemet och signalsystem varför 
detta inte medförde någon extra kostnad. Projektet äskade extra medel för 
tillkommande växlar och fick detta beviljat. Problemet var att vi måste hantera 
befintligt vattentorn som står i vägen för tänkt förändring. Enligt vår utredning 
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skulle en flytt kosta från ca 2 mkr till ca 2,6 mkr vilket är medel som inte finns i 
projektet utan måste äskas. Kostnaden för rivningen skulle vår fastighetsavdelning 
ta. 
 
Att flytta vattentornet till annan plats innebär att tornet måste plockas ner sten för 
sten för att sedan byggas upp igen på den nya platsen. Detta innebär en avsevärt 
högre kostnad än vad en sidoförflyttning skulle göra. Dessutom kommer byggnaden 
tappa sitt kulturhistoriska värde då den flyttas från järnvägsmiljön. Dessvärre ställs 
kulturhistoriska värden mot riksintresse. 
 
Rivningen kommer att verkställas genom vår fastighetsavdelning försorg. 
 
 
Konfidentialitetsnivå 1 – Ej känsligt 
 
Stefan Källberg 
Projektledare IVsyj1 
 
stefan.kallberg@trafikverket.se 
Direkt: 010-123 19 97 
Mobil: 0733-35 84 51 
 

 
Storgatan 40, 352 31 Växjö
Box 83
351 03 Växjö 
 
www.trafikverket.se 
 
 
 
 
Från: Eva Törn - Förtroendevald <eva.torn@politiker.varnamo.se> 
Skickat: den 21 november 2021 19:53
Till: Källberg Stefan, IVsyj1 <stefan.kallberg@trafikverket.se>
Kopia: Christin Granberg <christin.granberg@varnamo.se>
Ämne: Vattentorn, Värnamo 15:1, Trafikverket
 
Kulturnämnden i Värnamo önskar bevara vattentornet. På senaste nämndmöte 
beslutades att göra en förfrågan till Trafikverket om det finns en möjlighet att 
undersöka om det finns alternativa platser och finansiering för en flytt. 
 
Se bifogad skrivelse. 
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Med vänlig hälsning 
 
Eva Törn 
 
Kulturnämndens ordförande 
Värnamo kommun 
eva.torn@politiker.varnamo.se 
0709 60 75 09 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-10-28   

Justerare  

§ 157 Dnr: KS.2021.492 
 
Delårsbokslut per 2021-08-31 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att   godkänna upprättad delårsrapport per 2021-08-31. 
     
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport för de första 
åtta månaderna 2021 med därtill hörande helårsprognos per 
2021-12-31. 
Kommunens revisorer behandlar rapporten den 20 oktober 2021 
och överlämnar i samband med detta ett utlåtande till 
kommunfullmäktige. Revisorernas sakkunniga biträde har 
granskat rapporten och underlagen till denna. 
 
Totalt visar helårsprognosen ett positivt resultat för hela 
kommunen år 2021 med 95,5 miljoner kronor, vilket är 36,9 
miljoner bättre än budget. 
Nämnderna visar sammantaget underskott för 2021 med -4,9 
miljoner kronor. De största nämnderna prognosticerar följande 
budgetavvikelser. 

• Barn och utbildningsnämnden 12,6 miljoner kronor 
• Omsorgsnämnden -14,9 miljoner kronor 
• Medborgarnämnden -10,8 miljoner kronor 

Den positiva budgetavvikelsen är hänförlig till att gemensam 
finansiering beräknas ge ett överskott mot budget med 41,8 
miljoner kronor. 
 
Det är viktigt att nämnderna och kommunen som helhet har en 
budget i balans. I budget för 2020- 2022 har samtliga nämnder 
fått ett effektiviseringsuppdrag som innebär att nettokostnaderna 
ska minska med sammanlagt 2 procent. Ett stort arbete är igång 
hos nämnderna för att kunna uppnå detta. 
 
Inom budgetramen har nämnderna och dess förvaltningar en stor 
frihet att själva bestämma hur budgetmedlen ska fördelas och 
hur verksamheten ska organiseras och bedrivas, med beaktande 
av de lagar, föreskrifter och avtal som finns för verksamheten. 
De övergripande målen för kommunen som fastställts av 
kommunfullmäktige ska också beaktas. 
 
 
 
                                                                                       Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-10-28   

Justerare  

Kf § 157 (forts) 
 

Någon rätt att använda medel utöver den tilldelade budgetramen 
har inte nämnderna utan ett godkännande från 
kommunfullmäktige.  
Även om utbud, kvalitet och omfattning av verksamheten 
påverkas måste en anpassning till det ekonomiska utrymmet ske.  
Något annat uppdrag har inte kommunfullmäktige gett 
kommunstyrelsen och nämnderna. 
 
Ekonomiavdelningen har den 13 oktober 2021 överlämnat  
delårsrapporten till kommunstyrelsen för beredning inför 
behandling och beslut av kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 19 oktober 2021,         
§ 350 och beslutade även 
att   uppdra åt tekniska utskottet att återkomma med uppdaterad 

prognos av investeringsvolymen efter 3e kvartalsrapporten samt 
att   uppdra åt omsorgsnämnden och medborgarnämnden att 

återkomma med redovisning av åtgärdspaket med anledning 
av prognosticerat underskott senast 16 november 2021. 

 
Kommunens revisorer har inkommit med utlåtande 20 oktober 
2021. 
 
Johanna Svensson, ekonomichef och Peter Karlsson redogör för 
upprättad delårsrapport. 
 
Anders Berglund (S), ordförande i kommunrevisionen, redogör 
för revisorernas utlåtande. 

  
Yrkanden 
Gottlieb Granberg (M) med instämmande av Anette Myrvold 
(S), Azra Muranovic (S), Susanne Andersson (S), Ardita Berisha 
Cani (S), Mikael Karlsson (C), Britt-Marie Sellén Nilsson (S), 
Jan Cherek (SD), Glenn Lund (M), Gun-Britt Klingberg (S) och 
Stefan Widerberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-11-25   

Justerare  

§ 173 Dnr: KS.2021.233 
 
Redovisning av obesvarade motioner per 2021-10-31 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag 
att   godkänna redovisningen av obesvarade motioner per 2021-10-31. 
  
  
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 2021. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 16 november 2021,      
§ 383. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
Kf-presidium 
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Sidan  1 av 1 
 

    

 

   

            

  

Ärenden 

    

           

        
   

Utskriven av: 
 

Riitta Andersson 
 

 

Utskriftsdatum: 
 

2021-11-02 
      

           

  
           

           

           

 

   

 

Ärendenummer Ärendemening  

Datum Avsändare/Mottagare  

KS.2020.464 Motion - Hållbar central stadsmiljö i Värnamo  

2020-08-19 Miljöpartiet  

KS.2020.467 Motion Arenastad  

2020-08-19 Sverigedemokraterna  

KS.2021.54 Motion - Hälsosamma och hållbara scheman i 
Omsorgen  

 

2021-01-26 Socialdemokraterna  

KS.2021.102 Motion – GC passage väg 127!   

2021-02-22 Sverigedemokraterna  

KS.2021.107 Motion - Undvikande av oönskade partiväxlingar  

2021-02-25 Socialdemokraterna  

KS.2021.132 Motion - Trygghet!  

2021-03-08 Sverigedemokraterna  

KS.2021.135 Motion -  Alkolås!  

2021-03-09 Sverigedemokraterna  

KS.2021.136 Motion - Offentliga Handlingar!  

2021-03-09 Sverigedemokraterna  

KS.2021.440 Motion - Motorgård till bilburna ungdomar  

2021-09-10 Sverigedemokraterna  

KS.2021.445 Motion - Diskriminering!  

2021-09-14 Sverigedemokraterna  

KS.2021.447 Motion - Hållbart byggande och framtida 
energiförsörjning vid exploatering av kommunal 
tomtmark 

 

2021-09-16 Jörgen Skärin (MP)  

KS.2021.457 Motion angående införandet av 30 timmars 
arbetsvecka - på prov! 

 

2021-09-23 Davd Kolström (V)  

KS.2021.467 Motion - Fartreducerande åtgärder  

2021-09-27 Sverigedemokraterna  

KS.2021.470 Motion - Redovisning av pågående arbete med 
scheman inom omsorgen från deltidskultur till 
heltidskultur 

 

2021-09-28 Socialdemokraterna  
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-11-25   

Justerare  

§ 176 Dnr: KS.2021.79 
 
Anmälningsärende - Investeringsbudget 2022 
samt investeringsplan 2023-2026 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att   lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med att kommunfullmäktige 2021-06-23, §106, antog 
investeringsbudget 2022 samt investeringsplan 2023–2026 
beslutades att uppdra åt nämnderna att göra en översyn av 
upprättade projektblad så att dessa överensstämmer med den 
antagna investeringsbudgeten. Nämnderna har genomfört 
uppdraget enligt ovan och resultatet finns på hemsidan 
https://kommun.varnamo.se/budget2022 . 
De tekniska justeringar som har genomförts är: 
• Omföring av anslag från nämnderna för skrivare till 

servicenämnden utifrån ny rutin med central hantering av 
skrivare. 

Investeringsbudgeten/planen har inte förändrats som helhet, 
totalsummorna är fortfarande de samma för varje år enligt 
tidigare beslut. Uppdraget till kommunstyrelsen att utreda 
formerna för hur investeringsram ska kunna användas i 
investeringsbudget från år 2023 kommer att redovisas i ett 
särskilt ärende. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 november 
2021 kommunstyrelsen besluta 
att  godkänna informationen samt, 
att  överlämna ärendet till kommunfullmäktige som information. 

 
Kommunstyrelsen beslutade 16 november 2021, § 391 
att  godkänna informationen samt, 
att  överlämna ärende till kommunfullmäktige som information. 
 
 
 
 

 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-11-25   

Justerare  

§ 175 Dnr: KS.2021.80 
 
Anmälningsärende - Verksamhets- och 
driftbudget 2022 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2023-2024 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att   lägga informationen till handlingarna. 
    
Ärendebeskrivning 
I samband med att kommunfullmäktige 2021-06-23, §107, antog 
verksamhets- och driftbudget 2022 samt verksamhets- och 
driftbudgetplan 2023–2024 beslutades om ett antal uppdrag. 
Bland annat fick samtliga nämnder i uppdrag att göra en översyn 
av upprättad verksamhetsplan med anledning av 
kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. 
Samtliga nämnder har genomfört ovanstående uppdrag och de 
uppdaterade verksamhetsplanerna finns på hemsidan 
https://kommun.varnamo.se/budget2022 . Verksamhetsplanerna 
och nämndernas mål ska inte antas av kommunfullmäktige utan 
utgör en beskrivning av mål och verksamhet de kommande åren 
utifrån tilldelade budgetramar. Vid den tid när budgeten 
behandlades under våren 2021 var vissa fördelningar av 
budgetmedel inte kända. Nu är de genomförda i enlighet med 
beslut av kommunstyrelsen och/eller i enlighet med befintliga 
rutiner. Dessa förändringar är endast av ”teknisk” natur och 
påverkar inte de budgeterade resultaten utan är en omfördelning 
från tidigare avsatta medel för ändamålen till nämndernas 
budgetramar. 
De ”tekniska” justeringar som genomförts är: 
• Projekt ”Hälsosam uppväxt i Värnamo”, HUV, har fördelats 

ut till nämnderna. 
• Fördelning av budgetkompensation för de lönejusteringar 

som genomförts under avtalsrörelsen 2021. 
• Överföring av löneökningskompensation från 

kostverksamheten och bemanning till internkunderna. 
• Justering kapitaltjänstkostnader kostverksamheten och 

bemanning mellan internkunder. 
• Fördelning ökade kostnader för IT-schablonen till följd av 

införande nytt HR system 
• Fördelning av medel för justering av måltidspris. Från och 

med 2022 görs fördelningen direkt till berörd nämnd, 
tidigare har fördelningen först gjorts till Servicenämnden. 

• Ändrad organisatorisk tillhörighet för Trygghetsservice, 
verksamheten flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till 
omsorgsnämnden. Sbn §260-2021 och On §117-2021. 
                                                                             Forts. 
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  Sammanträdesdatum   
   
Kommunfullmäktige 2021-11-25   

Justerare  

Kf § 175 (forts) 

Nämndernas verksamhetsplaner kommer slutligen uppdateras 
efter att beslut tagits avseende tekniska justeringar.  
 
Svar på de övriga uppdrag som lämnades i samband med 
budgetbehandlingen av kommunfullmäktige i juni 2021 sker till 
kommunstyrelsen i särskilda ärenden från respektive nämnd. 
De genomförda justeringarna enligt ovan anmäls härmed till 
kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 november 
2021 kommunstyrelsen besluta 
att godkänna informationen samt, 
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige som information. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 16 november 2021, § 391 
att godkänna informationen samt, 
att överlämna ärende till kommunfullmäktige som information. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 
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