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Inledning

År 2018 var ett händelserikt år för Värnamo kommun. Innan blick-
en riktas framåt mot nya spännande utmaningar ska 2018 summeras 
i en årsredovisning där verksamhet, kvalitet, mål, ekonomi, HR och 
övriga nyckeltal sammanfattas. 
 Under en femårsperiod har befolkningen ökat med 1 273, och 
under 2018 med 222 invånare till 34 428 invånare. Det motsvarar 
en befolkningsökning som leder mot vår vision Den mänskliga 
tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. Befolkningsökningen 
beror på födelseöverskott och inflyttning från andra länder. Ett ökat 
befolkningsunderlag är grunden till att finansiera och personalför-
sörja kommunens verksamheter. 

Kvalitet och mål

Värnamo kommuns verksamheter levererar resultat och kvalitet som 
i hög grad motsvarar ställda mål. En växande befolkning medför 
samtidigt ökande krav och större efterfrågan på kommunal service 
och tjänster. Förändrade krav och omvärldsfaktorer har lett till att 
förändringsarbeten gemensamt och i enskilda nämnder har initierats. 
Nämnder och förvaltningar har genomlyst sina verksamheter för att 
göra rätt saker för den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten. 
Förändringsarbetet har också initierats utifrån långsiktig planering 
och de effekter som följer av demografi, kompetensförsörjningsut-
maningen samt konsekvenser av befolkningsutvecklingen. 
 Att klara uppdraget att fullgöra grunduppdrag av god kvalitet för 
de vi är till för hänger tätt samman med Värnamo kommuns över-
gripande mål om kompetensförsörjning. Målet anger att kommunen 
ska vara en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och behåller sina 
medarbetare. Den genomsnittliga personalomsättningen är låg. I 
bristyrken och generellt blir det allt viktigare att vara en attraktiv 
arbetsplats som kan behålla den befintliga personalen. Aktivt 
arbete utifrån målen kring kompetensförsörjning och medarbetares 
delaktighet är centralt för utveckling och att Värnamo kommun 
upplevs som en attraktiv arbetsgivare där ett motiverande ledarskap 
tillämpas i styrning, ledning och gemensam utveckling.

Ekonomi

Kommunens bokslut visar ett positivt resultat på 15,3 mnkr. Resul-
tatet är 14,7 mnkr sämre än det budgeterade resultatet. Nämndernas 
driftverksamhet på över 1,9 miljarder överskrids med 25,6 mnkr, 
vilket motsvarar ett underskott på 1,4 procent. Med tanke på de sto-
ra investeringsbehov som finns i kommunen behövs resultat för att 
minska behovet av att låna till investeringar. För 2017 redovisades 
rekordstora investeringar på 193 mnkr. För 2018 är investeringsni-
vån än högre och hamnar på 268 mnkr. 

HR

Kommunens vision, mål och värdegrund styr och påverkar ageran-
det för Värnamo kommun som arbetsgivare och alla dess medarbe-
tare. Visionen innebär en utmaning då kvalificerade medarbetare 
behöver rekryteras inom många yrkesområden. Värnamo kommun 
har nu drygt 2 800 tillsvidareanställda medarbetare. Detta innebär 
att antalet medarbetare har ökat med 87 årsarbetare (44 tillsvida-
reanställda samt 43 tidsbegränsat anställda). Personalomsättningen 
är relativt låg, 6,4 procent exklusive pensionsavgångar. Kompetens-
försörjningen kommer påverkas av att cirka 750 medarbetare går i 
pension de närmaste 10 åren. Kommunfullmäktige har tagit beslut 
om heltid som norm och detta märks i sifforna 2018 då medel-
sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda har ökat med 1,1 
procentenheter till 92,6 procent. Sjukfrånvaron har ökat från 6,20 
procent till 6,71 procent. Andelen sjukfrånvaro som är längre än 60 
dagar har minskat från 53,63 till 51,92 procent. 
 Under hösten arrangerade HR-avdelningen tillsammans med 
Campus medarbetardagar för 2 800 anställda. Information och 
föreläsning om arbetsglädje markerade starten på arbetsplatsernas 
fortsatta arbete. 

Verksamhetsåret 2018

2018 var ett händelserikt år för Värnamo kommun. Rutan och 
framgångarna för filmen ”The Square” samt inspelning av Antik-
rundan satte Värnamo på kartan. Gemensamt med GGV-kommuner 
bildades under 2018 det gemensamma kommunalförbundet SÅM 
(Samverkan, Återvinning, Miljö) för hantering av hushållsavfall och 
återvinningsstationer. I den färdigställda Gummifabriken invigdes 
både stadsbibliotek, teknikcenter och auditorie. Ett gemensamt 
kontaktcenter i stadshuset invigdes också under året.
 Värnamo kommun utnämndes till Årets kulturmiljökommun. 
Fackförbundet Vision utnämnde Värnamo kommun till ”Årets 
uppstickare” i samband med att de utsåg årets kulturkommun.  Post- 
och telestyrelsens rankning visar att Värnamo har landets sjätte 
bästa bredbandstäckning via fiber och  att vi hamnar på 22:e plats 
vad gäller bästa företagsklimatet enligt Svenskt Näringsliv.
 Mer av vad som hände under 2018 finns i respektive nämnds 
verksamhetsberättelse.
 Till sist vill vi rikta ett stort tack till alla anställda. Det är ni som 
skapar resultaten, ofta av väldigt hög kvalitet och uppskattade av 
kommuninvånarna.  

Ett stort Tack till er alla!

Kommunledningen har ordet

Hans-Göran Johansson,
Kommunstyrelsens ordförande

Ulf Svensson,
Kommundirektör

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret 2018. 

Frågor om innehållet besvaras av Kjell Fransson, Peter Karlsson eller Sofia Johansson Värnamo kom-

mun, 331 83 Värnamo, telefon: 0370-37 7000, e-post: kommunen@varnamo.se, 

 org.nr: 212000-0555. Bilderna i årsredovisningen kommer från Smålandsbilder samt egna bilder. 

Framsidan: Riksantikvarieämbetet utsåg Värnamo kommun till Årets kulturmiljökommun. Utöver den 

utmärkelsen blev Värnamo årets uppstickare när fackförbundet Vision utsåg årets kulturkommun.
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Kommunens organisation

Värnamo kommun är en politiskt styrd organisation, precis som 
alla kommuner i landet. Kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
och åtta nämnder fattar de politiska besluten.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har 51 ledamöter och är den högsta beslu-
tande församlingen i Värnamo kommun. Alla ledamöter utses 
direkt av invånarna vid valet. Här fattas de strategiska övergri-
pande besluten och de politiska målen. Kommunfullmäktige utser 
ledamöter till kommunstyrelse och nämnder.
 Vid de allmänna valen 2018 förändrades fördelning av de 51 
ledamöterna i kommunfullmäktige i Värnamo och nu ser fördel-
ningen ut så här (fördelningen under mandatperioden 2014-2018 
inom parantes).

 Socialdemokraterna 15 mandat (18)
 Centerpartiet  10 mandat (8)
 Moderaterna  8 mandat (8)
 Sverigedemokraterna 8 mandat (6)
 Kristdemokraterna 5 mandat (6)
 Liberalerna  2 mandat (1)
 Vänsterpartiet  2 mandat (1)
 Miljöpartiet  1 mandat (3)

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har under 2018 bestått av 13 ledamöter och 
har en central roll för kommunens utveckling och ekonomi. 
Från 2019 är antalet ledamöter utökat till 15. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar arbetet med övergripande mål och riktlinjer, 
och styrning av kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen 
ska bereda alla ärenden till kommunfullmäktige. Ordförande är 
Hans-Göran Johansson (C).

Nämnder
Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas, deras 
uppgifter och hur arbetet ska fördelas.

Förvaltningar
Värnamo kommun har under 2018 haft nio förvaltningar och  
2 800 anställda. De har till uppgift att genomföra de beslut 
som fattas politiskt och att svara för den dagliga verksamheten. 
Kommunledningsförvaltningen har en kommunövergripande 
och samordnande roll i kommunen, med kommundirektören Ulf 
Svensson som chef. 

Kommunala bolag
Värnamo Stadshus AB är moderbolag i koncernen, som består av 
tre dotterbolag, alla helägda. Styrelsen i Värnamo Stadshus AB 
utgörs av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 
2:e vice ordförande samt ytterligare två ledamöter från kommun-
styrelsen. VD är biträdande kommundirektören.
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Värnamo kommuns organisation 2018

Kommunfullmäktiges nya presidium, Anne Karlsson (SD), andre vice ordförande, 
Mikael Karlsson (C), förste vice ordförande och Camilla Rinaldo Miller (KD), ordförande.
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Årets resultat

Resultatet 2018 uppgår till +15,3 mnkr, att jämföra med +72,3 mnkr 
föregående år. 
 Efter revidering av budget 2018 var det budgeterade resultatet 
+30,0 mnkr. Årets resultat utgör därmed ett underskott på -14,7 
mnkr jämfört med budget.
 Tack vare att Värnamo kommun hade ett budgeterat positivt re-
sultat kunde 2018 års verksamhet ändå totalt bedrivas inom budget. 
 Nämnderna har till sitt förfogande under 2018 haft en nettobudget 
på 1 869,5 mnkr. Resultatet vid årets slut blev 1 895,2 mnkr, vilket 
innebär ett budgetmässigt underskott på -25,7 mnkr. 
 Den fortsatt låga räntenivån har en positiv inverkan på kommu-
nens ekonomi. Kommunen har under året inte ökat upplåningen, 
vilket innebär att låneskulden ligger kvar på en oförändrad nivå 
motsvarande 250 mnkr. I förhållande till de budgeterade räntekost-
naderna uppstod ett överskott på 1,9 mnkr. 
 Årets intäkter i form av allmän kommunalskatt och kommunal-
ekonomisk utjämning (exkl. fastighetsavgift) har budgeterats till  
1 860,0 mnkr. Utfallet blev 1 855,6 mnkr, vilket innebär ett under-
skott med -4,4 mnkr jämfört med budget. 

Nämndernas resultat

Nämnderna visar en stor avvikelse i förhållande till budget, sam-
manlagt -25,7 mnkr. De största underskotten visar medborgarnämn-
den -12,3 mnkr, barn- och utbildningsnämnden med -10,5 mnkr, 
omsorgsnämnden -8,6 mnkr och tekniska utskottet med -5,5 mnkr. 
 Nämndernas ekonomiska resultat i bokslutet är dock bättre än 
vid delårsbokslutet. Där prognostiserade nämnderna ett underskott 
på -49,2 mnkr. Med anledning av det stora underskottet i delårs-
bokslutet tog kommunstyrelsen beslut om ett antal åtgärder för 
att nå budgetbalans vid årets slut. Nämnderna har därefter arbetat 
med att genomföra effektiviseringar och anpassningar så att 
verksamheten bedrivs i nivå med budget. Mycket arbete återstår 
men alla nämnder har ett ansvar för att hålla sin budget och att 
de ekonomiska målen nås. För budget 2020-2022 krävs med nu 
kända ekonomiska förutsättningar att nettokostnaderna behöver 
reduceras med sammanlagt två procent. 
 Närmare kommentarer till nämndernas avvikelser finns under 
avsnittet årsberättelse per nämnd. 

Nettoinvesteringar

Årets nettoinvesteringar 2018 uppgår till 267,7 mnkr. År 2017 var 
dessa sammanlagt 192,7 mnkr.
 De största investeringarna 2018 avser Östboskolan, Hus B ny 
grundskola (38,7 mnkr), Östboskolan tillagningskök (18,4 mnkr), 
nytt industriområde Vita rör (17,2 mnkr) överföringsledning 
mellan Bredaryd och Stomsjö (16,5 mnkr), Östbo Hus C, om-
byggnation till förvaltningslokaler (11,4 mnkr), nytt bostadsom-
råde Draken-Ödlan (9,9 mnkr), nytt ekonomisystem (4,2 mnkr), 
inventarier kulturförvaltningen Gummifabriken (4,2 mnkr), 
överföringsledningar Bredaryd-Pålslund pumpstation (3,8 mnkr), 
ombyggnad Villekulla förskola (3,3 mnkr).
 De budgeterade nettoinvesteringarna uppgick till 509,8 mnkr, 
vilket medför att årets utfall är 242,1 mnkr lägre än budget. Av 
de budgeterade investeringarna utgör 225,7 mnkr tilläggsbudge-
tering från 2017 av investeringar som ännu inte genomförts. Den 
främsta anledningen är att många beslutade investeringsprojekt av 
olika anledningar blivit försenade.

Personalekonomisk redovisning

Per 2018-12-31 har Värnamo kommun 2.598 tillsvidareanställda 
årsarbetare, att jämföra med 2.554 per 2017-12-31. Det innebär en 
ökning med 44 årsarbetare. 
 Den totala sjukfrånvaron har under 2018 ökat med 0,51 pro-
centenheter till 6,71 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor uppgick 
till 7,36 procent (6,97 procent) och för män till 4,28 procent  
(3,46 procent). 
 Andelen sjukfrånvaro längre än 60 dagar har totalt minskat med 
1,71 procentenheter till 25,2 procent jämfört med 2017.

Ekonomisk sammanfattning
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Belopp i miljoner kronor (mnkr) Bokslut 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014

Antal invånare (per 12-31) 34 428 34 206 33 906 33 473 33 334

Utdebitering allmän kommunalskatt, % * 21,52 21,52 21,52 21,12 21,12

Utbetalda löner inkl lönebikostnader, mnkr 1 629,1 1 555,3 1 493,9 1 387,1 1 328,6

Omsättning (intäkter, skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning), 
mnkr

2 445,1 2 431,8 2 334,9 2 115,2 2 018,8

Avskrivningar/nedskrivningar, mnkr 106,0 99,7 88,3 82,9 88,3

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 1 914,3 1 808,8 1 701,9 1 660,8 1 640,1

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, mnkr 1 919,4 1 877,3 1 797,6 1 685,5 1 642,1

Finansnetto, mnkr 10,2 3,8 4,2 3,6 4,8

Årets resultat före extraordinära poster, mnkr 15,3 72,3 99,9 28,3 6,9

Årets resultat, mnkr 15,3 72,3 99,9 28,3 6,9

Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans, mnkr 11,7 61,2 81,2 23,3 4,5

Nettoinvesteringar, mnkr ** 267,7 192,7 213,4 195,5 264,3

Anläggningstillgångar, mnkr 2 015,0 1 879,2 1 782,5 1 727,2 1 612,7

Kortfristiga fordringar samt förråd, lager och exploateringsfastigheter, mnkr 257,9 159,8 167,2 154,7 128,2

Likvida medel, mnkr 147,5 335,3 371,1 190,2 158,6

Eget kapital, mnkr 1 509,2 1 488,1 1 413,4 1 310,8 1 278,0

Avsättningar, mnkr 135,9 140,3 139,5 141,3 146,5

Långfristiga skulder, mnkr 321,6 310,0 297,2 240,9 134,8

Kortfristiga skulder, mnkr 453,7 436,0 470,7 379,1 340,1

Pensionsskuld inom linjen (inkl löneskatt), mnkr 581,6 590,1 617,6 646,7 668,1

Rörelsekapital, mnkr -48,3 59,1 67,6 -34,2 -53,3

Anläggningskapital, mnkr 1 557,5 1 428,9 1 345,8 1 345,0 1 331,4

Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning och finansnetto

99,2 96,2 94,5 98,3 99,6

Balanslikviditet (oms.tillg/kortfr. skulder) 0,9 1,1 1,1 0,9 0,8

Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 62,4 62,7 60,9 63,3 67,3

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998, % 38,3 37,8 34,3 32,0 32,1

Skuldbetalningsförmåga = teoretisk återbetalningstid (långfr skulder/res2), år 
(ej avskrivningar)

2,7 1,8 1,6 2,2 1,4

Kassaflöde (res/intäkter), % (ej avskrivningar) 5,0 7,1 8,1 5,3 4,7

Skuldflödesgrad (långfr. skulder/intäkter), % 13,2 12,7 12,7 11,4 6,7

Skuldbalansgrad (skulder/tillgångar),% 32,0 31,4 33,1 29,9 25,0

*) Värnamo kommun har genomfört en skattehöjning från 2016 med 0,40 procentenheter.

Från 2014-01-01 har en skatteväxling med Jönköpings läns landsting skett med 0,15 procentenheter för överlämning av huvudmannaskapet för färdtjänst från 
Jönköpings läns kommuner till landstinget.
Värnamo kommun har genomfört en skattehöjning från 2014 med 0,18 procentenheter.

**) Av årets nettoinvesteringar utgör 25,2 mnkr exploatering av mark för försäljning. 

Fem år i sammandrag
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Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 
40 000 invånare 2035

Värnamo kommun vill och behöver växa, och växa på rätt sätt. Att 
växa på rätt sätt är att kommunen utvecklas med social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Tillväxt i antal invånare behövs för 
en hållbar utveckling ekonomiskt, för hållbar kompetensförsörj-
ning och attraktivitet. Tillväxt ger många positiva effekter, men 
skapar samtidigt nya utmaningar. Fler invånare  betyder också att 
efterfrågan på bostäder och kommunal service och tjänster blir 
större. Behovet både av lokaler och kompetens ökar.  Visionen vill 
förmedla att alla behövs och är en tillgång.  I Värnamo kommun 
ska det finnas möjlighet att växa som människa  – möjlighet till ut-
bildning, meningsfull fritid och rikt föreningsliv. Värnamo vill vara 
en kommun som präglas av delaktighet och tolerans. Vi vill vara en 
kommun som utgår från människans önskan att få utvecklas.  

Värnamo kommuns vision

Årtalet 2035 är också det årtal som samhällsplanering i form av 
översiktsplan tar sikte på. Nu och framöver vill vi att det ska vara 
attraktivt att bo, besöka och verka i kommunen och att det ska vara 
tryggt att befinna sig här. Den mänskliga tillväxten handlar också 
om att kommunens medarbetare kan få förutsättningar att växa och 
utvecklas. Vision och mål kan nås genom medarbetares delaktighet, 
kunskap och engagemang. Invånaren och besökaren möter den 
mänskliga tillväxtkommunen i mötet med kommunens medarbetare. 
I det mötet ska kommunens värdegrund, och det goda ambassadör-
skapet förverkligas. 

Värnamo kommuns 
vision
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Siffrorna visar att vi är på rätt väg!

Kommunens befolkning har under lång period varit ökande. Under 
en sjuårsperiod har kommunen vuxit med drygt 1 400 invånare. År 
2017 ökade kommunen med +300 invånare och 2018 med +222 per-
soner. De satsningar som kommunen genomför för att bland annat 
stimulera attraktivitet, näringsliv, utbildning och boende kommer 
förhoppningsvis att innebära att befolkningsutvecklingen är stabilt 
positiv under flera år framöver. 

Befolkningsutveckling Värnamo kommun 2013–2018
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Förvaltningsberättelse

Avstämning av kommunens övergripande mål

Den politiska styrningen av förvaltningarnas verksamheter sker genom mål- och resultatstyrning. Resultaten följs upp 
avseende måluppfyllelse och mäts med indikatorer som ska spegla utveckling och kvalitet i tjänster och verksamhet. Här 
redovisas resultatet för de fyra kommunövergripande målen, som bygger på de resultat som skapats i nämnder och för-
valtningar. De kommunövergripande målen har en extern och en intern tillämpning. Ekonomiska resultat redovisas under 
rubriken Finansiella mål.

Delaktighet – medborgare och medarbetare är delaktiga i 

kommunens utveckling

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

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

Medborgare får svar på sina frågor 1  
Medborgaren ska få ett gott bemötande2. 
 En gemensam informations- och kommunikationsplan följs så 
att medborgarna ska få tillgång till fakta och jämförelser3 så att 
förutsättningarna finns att påverka och vara delaktig i kommu-
nens utveckling.  Fler sätt för delaktighet har utvecklats, så som 
medborgarinitiativ.

   Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvali-
tet, personal och ekonomi rapporteras sammanhållet. Medarbetar-
na får återkoppling och är delaktiga i arbetet. 

Medarbetarna ska vara delaktiga i dialogen om uppdrag och re-
sultat och utveckla verksamheten. Värnamo kommun följer därför 
upp att verksamhetsmål formulerats, om medarbetarna är insatta i 
målen4 för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning5. 
Samtliga nämnder och bolag ska samredovisa och analysera 
måluppfyllelse, kvalitet, ekonomi och HR samt hur samverkan 
med andra skett. För övergripande mål och nämndmål ska finnas 
jämförelse (avseende indikatorer och resultat) med andra kommu-
ner och/eller trend över tid.
 Analysen gjord enligt SKL:s modell6 visar att andelen mål 
där jämförande perspektiv över egna resultat över tid redovisas 
har ökat, vilket utgör förutsättning för uppföljning och analys7. 
Kortare analys finns från samtliga nämnder8. För målen kompe-
tensförsörjning och delaktighet, samt frågor som lokalförsörjning, 
digitalisering etc. finns redovisning kring samverkan och exempel 
på resurseffektiviseringar som gjorts genom samverkan.

1) Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två 
arbetsdagar? Hur stor andel som tar kontakt med kommunen via telefon får kontakt med handläg-
gare inom två minuter?
2) Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett mycket gott eller gott bemötande när de 
via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
3) Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? SCBs med-
borgarundersökning samt SKLs delaktighetsindex (U00416)
4) Kvalitetsområdet Mål och uppföljning består av sex delfrågor.

5) HME index styrning består av frågorna: Jag är insatt i arbetsplatsens mål. Min arbetsplats mål
följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Jag vet vad som förväntas av mig på mitt arbete. Kvalitets-
området Arbetsplatsträffar består av tre delfrågor.
6) Handbok för Kommunens Kvalitet i Korthet En hjälpreda i det praktiska arbetet med resultat-
styrning (SKL 2015), s 30-32, 33-37
7) Andel övergripande mål och nämndsmål där samredovisning av mål och medel finns angett (enl
SKLs modell).
8) Andel övergripande mål och nämnds- och bolagsmål där jämförande perspektiv finns.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet
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9) http://www.foretagsklimat.se/varnamo/enkatfragor Ranking av 290 kommuner Tillgång till 
kompetens
10) Enkät som distribueras till näringslivet. Andel som uppfattar att Värnamo kommun samverkar 
aktivt för att underlätta inflyttning, rekrytering och matchning.
11) HME index Ledarskap består av frågorna: Min närmaste chef visar uppskattning för mina 
arbetsinsatser. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. Min närmaste chef 
ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete.

Kompetensförsörjning – arbetsgivare kan anställa 

de medarbetare de behöver

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

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

Värnamo kommun ingår i samverkansgrupp för kompetensför-
sörjning, där Business Gnosjöregion AB är sammankallande. 
Campus Värnamo bedriver en aktiv samverkan med företagen i 
regionen.

Indikatorer: 2015 2016 2018
Målnivå 
2018

Svenskt Näringslivs Tillgång till kompetens9 88 180 260 <100

Enkät till externa aktörer10 45% 50% * 30%
* Enkät ej genomförd

    Internt mål: Som en attraktiv arbetsgivare11  utvecklar 
och behåller12  kommunen sina medarbetare. Värnamo kommun 
upplevs som en attraktiv arbetsplats13.

Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare anger sju stra-
tegiområden som ska bidra till att uppfylla målet. Det är färre 
tillsvidareanställda som slutar i Värnamo kommun än genomsnitt-
skommunen och länets kommuner. Några personalkategorier har 
dock hög personalomsättning.

Klimat – klimatsmarta val underlättas 

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

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

Under 2017 bildades SÅM, Samverkan återvinning miljö. Sor-
teringen med fraktioner i kärlet påbörjas under 2019 i Värnamo 
kommun.

Indikatorer: 2017 2018
Målnivå 

2018

SCBs medborgarundersökning. Vad tror eller 
tycker du om kommunens insatser för att kom-
muninvånarna ska kunna leva miljövänligt?

52 56 63

Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal, de 8 

som gäller klimatet14 (redovisas nedan)

2 
utvecklas 
negativt

0 
utvecklas 
negativt

0 ska 
utvecklas 
negativt

Utgångsvärde 2018 Trend

Koldioxid från industrisektorn per kommunin-
vånare 0,67 ton/inv 0,4 ton/inv 

(2016)  

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per 
kommuninvånare 4,8 ton/inv 3,1 ton/inv 

(2016)  

Antal resor per invånare gjorda med kollektiv-
trafik 9,8 resor/inv 17 resor/

inv  

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 37% 63%  
Total mängd hushållsavfall per person. 452 kg/

person
411 kg/
person  

Andel förnybar och återvunnen energi i kommu-
nala lokaler 99% 99% 

(2017)  

Transportenergi för tjänsteresor med bil per 
årsarbetare 1613 kWh/åa 754 kWh/

åa  

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil 0,37 ton/åa 0,13 ton/åa  

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

 I Policy för fordon under 3,5 ton prioriteras fordon som drivs av 
förnyelsebara bränslen. Antalet km privat bil i tjänsten har ökat, 
vilket är tvärtemot policyns intentioner. Tekniska förvaltningen 
tankar många av sina arbetsfordon med HVO (Hydrerad Vegetabi-
lisk Olja), och detta finns inte med nedan i andelen fordon som 
drivs med förnybara drivmedel. HVO minskar utsläppen markant.

Indikatorer 2016 2017 2018 Målnivå 2018

Andel fordon som drivs med förny-
bara drivmedel 21% 20% 24% 40%

Antalet körda km/årsarbetare 1138 km 1460* km 1550 km 750 km
Energianvändning kommunala 
byggnader kWh/m2 166 177 175 181

*exkl hyrbilar.

*medarbetarundersökningen genomfördes 2015 och 2017.
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12) Medarbetarundersökning: Index, ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?”, högre värde 
är positivt.
13) HME index Motivation består av frågorna: Mitt arbete känns meningsfullt. Jag lär nytt och 
utvecklas i mitt dagliga arbete. Jag ser fram emot att gå till arbetet.
14) http://sekom.miljobarometern.se/varnamo (Nyckeltal 1a, 1b, 2, 3, 7, 9, 10a, 10b)
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Kvalitet – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

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

   Mål: Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grund-
uppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom ekonomiskt given 
budgetram.  

Nämndernas uppföljning av kvalitetsmål visar att kommunen har 
hög kvalitet i utförande av grunduppdraget, men utmanas av en 
ökad efterfrågan på kommunal service och tjänster. Detta dels 
på grund av ökande befolkning, men även stegrad förväntan på 
leveransen. Alla  nämner har gjort en analys kring måluppfyllelse 
och orsaker, vilket bildar en av förutsättningarna för ledning och 
nämnder att fatta beslut om prioriteringar och insatser. Jämfö-
rande perspektiv över tid finns för de flesta indikatorer. Det finns 
behov att fortsätta utveckla arbetet och metoderna för uppföljning 
och analys av resultat.  Kommunen kan i högre grad samredo-
visa kvalitet och resurser, och analysera mål och resultat. Några 
exempel finns där samverkan mellan nämnder, förvaltningar och 
dess enheter samt kommunala bolag beskrivs. Värnamo kommun 
vill fortsätta utveckla sätten att visa och presentera verksamhetens 
nytta för medborgaren. 
 Att kommunen växer enligt visionen är positivt och viktigt för 
att en god kommunal service ska kunna levereras även i framti-
den. En hållbar och trovärdig utveckling av Värnamo kommun 
sker i ett ömsesidigt beroende. Värnamo stad, dess kransorter 
och landsbygder är ömsesidigt beroende av varandra och skapar 
tillsammans en attraktiv kommun att bo och verka i. 
 Kvalitetsmålet innehåller delarna ”Följa och säkra verksamhet-
ens effektivitet/processer”, ”Nytta för medborgaren och de vi är 
till för” samt ”Verksamhetsutveckling”. För att nå kvalitetsmålet 
har förvaltningarna ett enskilt och gemensamt arbete framför sig 
med fokus på att göra rätt saker av kommunfullmäktige tilldelad 
budget. Det gemensamma planeringsarbetet är under utveck-
ling.  Framtida leverans av god kommunal service kräver att nya 
arbetssätt utvecklas genom verksamhetsdriven digitalisering samt 
att vi i högre utsträckning arbetar proaktivt och förebyggande. 
Måluppfyllelse i de finansiella målen, nyckeltal inom HR och de 
övriga målområdena, som kompetensförsörjning och delaktighet, 
påverkar i sin tur kvaliteten i verksamheterna. Medarbetarna är 
den viktigaste framgångsfaktorn för att nå rätt kvalitet på de tjäns-
ter kommunen levererar. 

Följa och säkra verksamhetens effektivitet/processer:

Nämndernas mål: Bedömning Trend

Kommunstyrelsen leder och stödjer förvaltningarna genom 
att skapa förutsättningar att bedriva verksamheten med 
rätt kvalitet och resurseffektivitet.

 

Upphandlingsnämnden: kvalitetssäkrad process från behov 
till slutanvändande

Samhällsbyggnadsnämnden, planering och exploatering: 
En attraktiv stadsbyggnad som präglas av hållbar arkitek-
tur, trygghet och tillgänglighet.

 

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

Servicenämndens tjänster ger övriga förvaltningar förut-
sättningar till effektiv resursanvändning genom en god 
leveranssäkerhet och kvalitet.

 

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

Omsorgsnämnden: Vård- och omsorgsbehov dokumenteras 
på ett säkert sätt. 

Nytta för medborgaren och de vi är till för:

Nämndernas kvalitetsmål: Bedömning Trend

Tekniskt utskott: God kvalitet för de vi är till för, verksam-
hetens nytta för medborgaren genom att: 
• Tillhandahålla attraktiva lokaler till den kommunala 

verksamheten. Verkar för hållbarhet och god inomhus-
miljö, tillhandahålla avtalad fastighetsservice till den 
kommunala verksamheten.

• Befrämja aktiv fritid och stärkt folkhälsa i en attraktiv 
mänsklig tillväxtkommun på kort och lång sikt.

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

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

 

 

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

Samhällsbyggnadsnämnden: Utryckningstjänst präglas av 
professionalitet och samordning. Hjälpen är kompetent, 
snabb och effektiv. Medborgaren upplever hög grad av 
trygghetskänsla och mervärde.

Kulturnämnden: främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas.

Barn- och utbildningsnämnd: Barn/elever ska ges likvärdiga 
förutsättningar att utveckla sin fulla förmåga

Omsorgsnämnden: Brukaren möts utifrån sina individuella 
behov med respekt

Medborgarnämnden: Att medverka till hållbar livssituation 
som ger trygghet för dem vi är till för.

Överförmyndaren: Huvudman får stöd att stärka sin 
självständighet och ges goda förutsättningar till en hög 
livskvalitet utifrån sina ekonomiska villkor.

Verksamhetsutveckling:

Nämndernas mål: Bedömning Trend

Kommunstyrelsen: följer upp resultat och stimulerar till en 
strategisk utveckling av Värnamo kommun.

Kulturnämnden: främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.

Barn- och utbildningsnämnd: Värnamo kommun ska vara 
bland de 20 bästa skolkommunerna i Sverige 2017 och 
bland de tre bästa 2020

Barn- och utbildningsnämnd: Utveckla verksamheten 
genom samverkan 
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Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning

   Årets resultat, med undantag för de poster som vid balans-
avstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av del av 
pensionsförpliktelse intjänad till och med 1997, ska för perioden 
i genomsnitt inte understiga 2,5 procent av summan av allmän 
kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift. 

Därför har kommunen detta mål:
Kommunallagen kräver en budget i balans, det vill säga att 
intäkterna ska överstiga kostnaderna. För en kommun som 
expanderar och vill återinvestera när det finns behov är denna 
resultatnivå inte tillräcklig. För att vi ska kunna finansiera av 
investeringarna med egna medel behöver driftverksamheten 
visa ett överskott.

Årets resultat för 2018 uppgår till +15,3 mnkr. Efter avräkning av 
realisationsvinster blir resultatet +11,7 mnkr. Summan av allmän 
kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift uppgår till 1 919,5 mnkr. Resultatet blir därmed 
+0,6 procent av intäkterna. 
 Årets resultat för åren 2016-2021 (bokslut 2016-2018 och 
budget 2019-2021), med avräkning för realisationsvinster, uppgår 
till +207,4 mnkr. Summan av allmän kommunalskatt, kommunal-
ekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift för samma 
år uppgår till 11 714,7 mnkr. Resultatet blir därmed +1,8 procent 
av intäkterna och målet är därmed inte uppfyllt. 

    Investeringar: Investeringar (exkl. affärsverksamhet och  
75 procent av budget för exploatering) ska för perioden i sin hel-
het inte överstiga summan av driftresultat med tillägg av genom-
förda avskrivningar samt under perioden 2018-2020 ett tillägg 
med 0,5 mnkr per person i ökat antal invånare i kommunen.

Därför har kommunen detta mål:
I syfte att inte belasta framtidens invånare i kommunen med 
räntor för lån är målsättningen att inte uppta några nya lån för att 
finansiera investeringar i den skattefinansierade verksamheten.

Årets investeringar exkl. affärsverksamhet och 75 procent av 
exploaterings uppgår till 195,2 mnkr. Resultat (exkl. pensionsin-
lösen och realisationsvinster) och avskrivningar samt ett tillägg 
med 0,5 mnkr för befolkningsökningen per person uppgår till 
207,4 mnkr. Årets investeringar understiger därmed årets resultat, 
avskrivningar och tillägget med 12,2 mnkr. 
 För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt (2014-
2021) överstiger dock investeringarna summan av resultatet och 
avskrivningar med 232,9 mnkr. Målet är därmed inte uppfyllt, 
framförallt beroende på den stora investeringsvolym som planeras 
för åren 2019-2021.

Indikatorer Bedömning Trend

Årets resultat (sex år i snitt) 

Självfinansiering investeringar (mnkr) 

Årets resultat (%)
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Årets resultat

Kommunen redovisar för 2018 ett positivt resultat på +15,3 mnkr. 
Den ursprungliga årsbudgeten var på +34,4 mnkr. Under året har 
revidering skett av årsbudgeten till ett budgeterat helårsresultat på 
+30,0 mnkr. 
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Utveckling av årets resultat (mnkr)

Nämndernas budgetramar uppgick till sammanlagt 1.869,5 
mnkr. I bokslutet visar nämnderna ett underskott mot budget på 
sammanlagt -25,7 mnkr; sammantaget en mycket stor avvikelse. 
Skillnader i resultat mot budget finns dock mellan nämnderna. 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) fick ett över-
skott på +4,4 mnkr och servicenämnden +3,0 mnkr. 
 De största underskotten visar medborgarnämnden -12,3 mnkr, 
barn- och utbildningsnämnden med -10,5 mnkr, omsorgsnämnden 
-8,6 mnkr och tekniska utskottet med -5,5 mnkr. 
 Se vidare driftredovisningen och respektive nämnds verksam-
hetsberättelse.

Avstämning mot balanskravet

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga 
kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balan-
skravet innebär att kommunfullmäktige ska fastställa en åtgärds-
plan som visar ut underskottet ska återställas inom de närmaste tre 
budgetåren.
 Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 
ska inte ingå i denna avstämning mot balanskravet. Årets resultat 
+15,3 mnkr blir, efter avdrag av sådana realisationsvinster på 
3,6 mnkr, sammanlagt +11,7 mnkr. Det innebär att kommunen 
under 2018 har uppfyllt lagens krav om balans i ekonomin. 
Kommunen har inte några underskott från tidigare år som ska 
återställas.

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat enligt lagen om 
ekonomisk balans +4,5 +23,3 +81,2 +61,2 +11,7

Soliditet 67,3 % 63,3 % 60,9 % 62,7 % 62,4 %

Förändring av eget kapital +0,5 % +2,6 % +7,8 % +5,3 % +1,4 %

Avstämning mot god ekonomisk hushållning

I kommunallagen läggs fast att kommunerna ska ha en god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet. 
 Den kommunala verksamheten ska genomsyras av en god eko-
nomisk hushållning i ett både kort- och långsiktigt perspektiv. 
 Kännetecknande för en god ekonomisk hushållning är bland annat: 
• att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och 
• att resultatet, sett över en längre period, är positivt.

Kommunerna ska också ange: 
• finansiella mål för ekonomin och 
• mål och riktlinjer för verksamheten.
Målen skall vara av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Avstämning av de övergripande målen, inklusive de övergripande 
finansiella målen, sker i ett särskilt avsnitt i denna årsredovisning. 
Avstämningen av nämndernas mål för 2018 sker i respektive 
nämnds årsberättelse.

Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning
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Den totala ökningen av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjäm-
ning och kommunal fastighetsavgift mellan år 2017 och 2018 blev 
2,2 %. Den stora ökningen under 2016 avser till 1,7 procent effek-
ten av en skattehöjning med 0,40 procentenheter (27,8 mnkr). Från 
2017 har skattesatsen varit oförändrad, det vill säga 21,52 procent.
 År 2014 övertog landstinget huvudmannaskapet för färdtjänsten. 
En skatteväxling gjordes då åt andra hållet med 0,15 procenten-
heter. Skatteväxlingar och förändringar i skattesatsen påverkar 
utveckling av skatteintäkterna mellan åren.
 Avvikelsen mot budget för år 2018 avseende skatteintäkter, 
kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift blev -5,9 
mnkr (-0,3 procent). 

Utvärdering av ekonomisk ställning
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Utveckling av nettokostnader
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Den totala ökningen av nettokostnaderna inklusive avskrivningar 
mellan år 2017 och 2018 uppgår till 5,8 procent. Intäktsökning-
en av allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning 
och kommunal fastighetsavgift var 2,2 procent. Under perioden 
2014-2018 ökade nettokostnaderna med 16,8 procent medan 
skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift ökade med 16,9 procent. 

Utveckling av nettokostnadsandelen

2014 2015 2016 2017 2018

Verksamhetsnetto av 
skatter + utjämning 94,5 % 93,6 % 89,8 % 91,0 % 94,2%

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

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

99,9 % 97,9 % 94,7 % 96,3 % 99,7%

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

Verksamhetens nettokostnadsandel har under femårsperioden 
minskat med 0,3 procentenhet. 
 Avskrivningsnivån har ökat med 0,1 procentenheter, till 5,5 
procent av skatter och utjämning. 

Nettoinvesteringar
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Nettoinvesteringar/ 
nettokostnader 16,1 % 11,8 % 12,5 % 10,7 % 14,0 %

Nettoinvesteringar/
resultat + avskrivningar 277,5 % 175,9 % 113,4 % 112,0 % 220,7 %

Kommunen investerade 2018, efter avdrag för investeringsin-
komster, för 267,7 mnkr. Om kommunen investerar för mer än 
årets resultat och årets avskrivningar innebär det att likvida medel 
måste tillföras på annat sätt. Det kan ske antingen genom försälj-
ning av tillgångar, använda befintliga likvida medel eller genom 
att externa lån upptas. Fram till och med 2013 har kommunen 
kunnat finansiera samtliga investeringarna med egna medel. Den 
omfattande byggnationen av ett nytt reningsverk innebar en stor 
investering, vilket till viss del finansieras via lån. Under 2018 har 
inga nya långfristiga lån upptagit. De långfristiga lånen uppgår 
därmed oförändrat till 250 mnkr. Med den höga investeringsnivå 
som finns i investeringsplanen kommer det under de närmaste 
åren att behöva upptas ytterligare lån. 
 De flesta kommunala investeringar medför, till skillnad från 
investeringar i affärsdrivande verksamhet, oftast en utökad 
verksamhet med kostnadsökningar som följd. Det är angeläget att 
kommunen, efter den nuvarande perioden av stora investeringar, 
begränsar investeringarna till en lägre nivå för att inte belastning-
en med avskrivningar och räntekostnader, och därmed resultat-
påverkan, ska bli alltför stor. Avskrivningar och räntekostnader 
för lån innebär att det ekonomiska utrymmet för verksamheterna 
minskar. Med anledning av att Gummifabriken ägs av ett kommu-
nalt bolag framgår inte investeringen i ombyggnaden av denna i 
kommunens redovisning och nyckeltal men är dock betydande i 
ett koncernperspektiv. Se vidare sammanställd redovisning.

Utveckling av tillgångarnas sammansättning

2014 2015 2016 2017 2018

Materiella tillgångar 80,6 % 79,2 % 75,5 % 77,8 % 81,7%

Finansiella tillgångar 3,6 % 3,5 % 0,8 % 0,9 % 1,1%

Statlig infrastruktur 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5%

Summa anläggnings-
tillgångar 84,9 % 83,3 % 76,8 % 79,2 % 83,3 %

Kortfristiga fordringar 6,7 % 7,5 % 7,2 % 6,7 % 10,7 %

Finansiella placeringar, 
kassa och bank 8,4 % 9,2 % 16,0 % 14,1 % 6,1%

Summa omsättnings-
tillgångar 15,1 % 16,7 % 23,2% 20,8% 16,7%
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Skuldsättning

2014 2015 2016 2017 2018

Total skuldsättning 32,7 % 36,7 % 39,1 % 37,3 % 37,6%

varav avsättningar 7,7 % 6,8 % 6,0 % 5,9 % 5,6 %

varav långfr. skulder 7,1 % 11,6 % 12,8 % 13,0 % 13,3%

varav kortfr. skulder 17,9 % 18,3 % 20,3 % 18,4 % 18,7%

Pensionsskulden (inkl. löneskatt)
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    Pensionsskulden, inkl. löneskatt (mnkr)

I enligt med den kommunala redovisningslagen betraktas 
pensionsrätt intjänad före 1998 inte som en skuld utan som en 
ansvarsförbindelse. 
 Kommunen återlånar de medel som avser de anställdas intjä-
nade pensionsrätt före år 1998 till finansiering av genomförda 
investeringar. Några medel till framtida pensionsutbetalningar 
finns inte avsatta i pensionsstiftelser eller liknande. Kommunen 
har dock ambitionen att, när ekonomin så tillåter, förtidsinlösa 
(försäkra) delar av ansvarsförbindelsen. Senast en sådan inlösen 
skedde var 2013. 
 Den intjänade pensionsrätten för lön över 7,5 inkomstpris-
basbelopp som sker för nu anställda utbetalas sedan 1998 i form 
av en löpande försäkringspremie. Därmed återstår endast några 
enstaka mindre särskilda pensionsförmåner i avsättningen för 
pensioner. Dessa avser även förtroendevalda.

Borgensåtagande och ansvarsförbindelser

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 2014 2015 2016 2017 2018

Borgensåtagande och 
ansvarsförbindelser 1 600,4 2 108,9 2 409,1 2 467,7 2 467,9 

Kommunens borgensåtagande och ansvarsförbindelser (exklusive 
pensionsförpliktelser) uppgår till 2 467,9 mnkr, vilket är avsevärt 
högre än för några år sedan. Orsaken är en ändrad inriktning för 

borgen till lån som upptas av de helägda bolagen. Dessa bolag lånar 
numera i större omfattning med kommunal borgen som säkerhet, 
vilket innebär betydligt lägre räntor. För borgen betalar bolagen en 
årlig avgift till kommunen. Den kommunala borgen ställs ut med 
en maximal nivå (limit). Vid årets slut har bolagen utnyttjat 2 093 
mnkr (1 810 mnkr) av en total limit (maxbelopp) på 2 467 mnkr. 
 Övrig kommunal borgen utgörs av lån till egna hem med 46 tkr 
och övrig borgen/ansvarsförbindelser på 0,9 mnkr.
 Utöver ovanstående borgensåtaganden har kommunen, tillsam-
mans med övriga tre kommuner som ingår i kommunalförbundet 
Samverkan Återvinning Miljö (SÅM) ett solidariskt borgenså-
tagande för lån på 100 mnkr och för en checkräkningskredit på 20 
mnkr. Genom ett upprättat regressavtal mellan de fyra kommuner 
är Värnamo kommuns andel av detta 39,1 procent.

Prognossäkerhet – nämndernas nettokostnad

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Avvikelse
helårsprognos

juni 2018

Avvikelse
bokslut
2018

Skillnad 
belopp

Kommunstyrelse - 
Kommunledningsförvaltning +3,5 +4,4 +0,9
Kommunstyrelse - Campus +0,1 +0,9 +0,8
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott -7,2 -5,5 +1,7
Upphandlingsnämnd +0,5 +1,2 +0,7
Samhällsbyggnadsnämnden 0,0 +2,4 +2,4
Servicenämnd 0,0 +3,0 +3,0
Kulturnämnd +0,2 -0,5 -0,7
Barn- och utbildningsnämnd -13,9 -10,5 +3,4
Omsorgsnämnd -14,8 -8,6 +6,2
Medborgarnämnd -17,3 -12,3 +5,0
Överförmyndarnämnd -0,3 -0,3 0
Kommunens revisorer 0 0 0
Summa nämnder -49,2 -25,7 +23,5

Nämndernas sammanlagda skillnad mot den helårsprognos som 
upprättades vid delårsbokslutet per 30 juni är +23,5 mnkr. Mot-
svarande skillnad under 2017 var +6,4 mnkr. 

Avslutande kommentar och analys

Finanskrisen 2008-2009 påverkade kommunens ekonomi. Högre 
arbetslöshet innebar att kommunens kostnader för bland annat försörj-
ningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder ökade avsevärt. Därefter har det 
varit en klart bättre konjunktur och arbetslösheten har sjunkit, framfö-
rallt för den svenskfödda delen av befolkningen och sysselsättnings-
graden för dessa är i dag mycket hög, också sett ur ett internationellt 
perspektiv. Arbetslösheten bland utrikes födda är dock fortfarande 
kvar på en hög nivå och utgör en utmaning för framtiden men också 
en möjlighet till minskade kostnader och ökat skatteunderlag.
 Förändringarna av systemet för kostnadsutjämningen mellan 
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landets kommuner som gjorts under de senaste åren har medfört 
att Värnamo kommun gått från att vara en mottagare i systemet 
(år 2012 +11,4 mnkr) till att bli en stor givare (år 2018 -38,6 
mnkr). Systemet har varit föremål för utredning under 2017-2018 
och en del ändringar föreslås av utredaren. Enligt beräkningar av 
utredare innebär det nya förslaget en marginellt ytterligare ökad 
avgift för Värnamo kommun. 
 I samband med delårsrapporten efter sex månader gjordes en 
prognos för hela 2018. Denna pekade mot ett sammanlagt under-
skott med 17 miljoner kronor till årets slut. Det slutliga resultatet 
blev +15,3 mnkr; alltså 32 mnkr bättre än prognosen. Orsaken är 
främst att nämndernas resultat blev 25,7 mnkr bättre än prognosen 
men också för att försäljning av exploateringsmark skedde under 
hösten och innebar goda vinster.
 Nämndernas avvikelse mot budget men också avvikelser mot 
prognoser som lämnades så sent som i oktober månad visar på att 
arbetet med att förbättra kontroll och systematiskt arbete med ana-
lyser och prognoser behöver förbättras och prioriteras. Till det nya 
ekonomisystemet som införs 2019 ska rapporter och analysverk-
tyg kopplas som förenklar detta arbete på alla nivåer.
 Konjunkturen går nu in i en mer lugn period och kulmen i 
högkonjunkturen tycks vara passerad. Kommunerna har genom 
en kraftig tillväxt i skatteunderlaget haft goda ekonomiska för-
utsättningar under de senaste åren. Med avmattning i ekonomin 
och därmed lägre tillväxt av skatteunderlaget samt därtill ökad 
efterfrågan av kommunala tjänster, bland annat genom ändringar 
i demografiska sammansättningen av befolkningen, står landets 
kommuner inför stora utmaningar. Effektivisering behöver ske av 
verksamheten och bland annat behöver modern teknik användas.
 Löneökningarna har varit relativt låga under de senaste åren 
till stor del beroende på en låg inflation. Den kommunala sektorn 
har dock haft högre löneökningar än industrin vilket inneburit att 
skatteunderlagets ökning på grund av privata sektorns löneutveck-
ling inte fullt finansierat löneökningarna i den offentliga sektorn. 

 Inflationen har de senast året ökat men ligger fortfarande på en 
relativt låg nivå. Låg inflation har också inneburit lägre kostnads-
ökningar i den kommunala verksamheten. Trots detta har netto-
kostnadsökningarna för verksamheterna i Värnamo kommun ökat 
med 6,3 procent under 2017 och med 5,8 procent under 2018.
 Antalet äldre i förhållande till den övriga befolkningen ökar i 
framtiden, inte de närmaste åren men dock inom 5-10 år. Längre 
livslängd och en effektivare sjukvård innebär också ökade kost-
nader för längre och mer omfattande insatser i äldreomsorgen och 
hemsjukvården. 
 Den stora inflyttningen till kommunen under de senaste åren 
har inneburit ökade kostnader för främst barn- och utbildnings-
nämnden. Som en ytterligare effekt uppstår också brist på försko-
lor och skolor som i sin tur ökar investeringsbehoven.
 I många kommuner har socialnämnden svårt att bedriva 
verksamheten inom budgetram. Även i Värnamo kommun finns 
dessa problem i omsorgsnämnden och medborgarnämnden, om än 
i något mindre omfattning. Ökat behov av hemtjänst för äldre är 
en bidragande orsak men också placering av barn och vuxna som 
far illa.
 Fler kommuninvånare medför också ökade skatteintäkter, vilka 
kommer till god nytta i de behov som uppstår enligt beskrivning-
en ovan. Detta kommer dock inte att räcka utan arbetet med att 
effektivisera och digitalisera verksamheten behöver intensifieras 
ytterligare.
 Kommunen har de senaste åren gjort stora investeringar och 
detta kommer att fortsätta under flera år framöver. För att undvika 
en alltför stor skuldsättning till kommande generationer behöver 
resultatnivån ligga på en relativt hög nivå, avsevärt högre än 
resultatet blev för 2018. Prioritering bland investeringsbehoven 
behöver ske eftersom allt inte kommer att kunna genomföras de 
allra närmaste åren.

Utbildning 44 kr

Vård och omsorg 38 kr

Samhälle och miljö 6 kr

Kultur och fritid 4 kr
Övriga verksamheter 7 kr

Politik 1 kr

Detta får du för skattepengarna
100 kr av dina skattepengar fördelas 
i Värnamo kommun enligt bilden.
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Anställda
2018 2017

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

Antal (grund-
anställning)

Årsarbetare 
(aktuella anst.beslut)

Årsarbetare 
(grundanst) Antal Årsarbetare

Antal (grund-
anställning)

Årsarbetare 
(aktuella anst.beslut)

Årsarbetare 
(grundanst) Antal Årsarbetare

Kommunledningsförvaltningen 66 69 66 5 5 66 68 66 5 5

Tekniska förvaltningen 196 192 193 10 9 187 183 184 12 12

Upphandlingsförvaltningen 15 15 15 2 2 17 16 16 2 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen 86 85 85 4 4 81 80 80 8 8

Serviceförvaltningen 189 168 169 11 9 187 162 164 20 16

Kulturförvaltningen 25 24 24 4 4 24 22 22 5 4

Barn- och utbildningsförv. 1 066 1 040 1 027 275 240 1 073 1 036 1 028 224 198

Omsorgsförvaltningen 979 842 842 72 58 949 803 794 72 57

Medborgarförvaltningen 183 178 177 83 78 206 199 200 68 64

Totalt 2 805 2 613 2 598 466 409 2 790 2 569 2 554 416 366

Personalvolym per förvaltning per den 31 december respektive år. Aktuella anställningsbeslut avser tillsvidareanställda som har en tillfällig placering med i vissa fall en 
annan sysselsättningsgrad.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har satt som mål att vi ska kunna anställa de 
medarbetare vi behöver. Samtidigt ser vi i Värnamo samt i hela 
landet att det är svårigheter att rekrytera till våra välfärdsyrken. 
Detta beror delvis på den demografiska utvecklingen i landet. 
Värnamo kommuns Vision innebär 40 000 invånare år 2035, vil-
ket ställer krav på kommunen som arbetsgivare då fler medarbeta-
re behöver rekryteras. Beräkningar pekar på ett rekryteringsbehov 
de kommande tio åren som uppgår till cirka 2500 medarbetare. 
Detta kommer bli svårt och vi behöver därför arbeta såväl med 
översyn av våra organisationer och arbetssätt, som med digitali-
sering för att minska rekryteringsbehovet. Dock är det allra vik-
tigaste att kommunen arbetar med sina medarbetares arbetsmiljö 
och övriga förutsättningar att göra ett bra arbete. Policy Värnamo 
kommun som arbetsgivare styr detta arbete och en handlingsplan 
har tagits fram under 2018. Därutöver har kommunfullmäktige 
avsatt 10 mnkr under 2018 för verksamhets- och kompetensut-
vecklingsinsatser. Tyvärr har allt inte kunnat användas då plane-
ring av flera insatser tagit längre tid än beräknat och andra insatser 
har därför inte kunnat genomföras i tänkt omfattning.
 Värnamo kommuns värdegrund innebär människan i fokus, 
utveckling, respekt, arbetsglädje och samverkan. Värdegrunden 

I Värnamo kommun finns 2 293 tillsvidareanställda kvinnor och 
512 män, dvs 2 805 tillsvidareanställda medarbetare. Andelen 
kvinnor är 81,7 procent och andelen män 18,3 procent. Störst 
andel kvinnor, 93,9 procent, finns inom omsorgsförvaltningen 
och störst andel män, 60,5 procent, finns i samhällsbyggnadsför-
valtningen. Antal tillsvidareanställda årsarbetare (grundanställ-
ningar) har ökat med 44 och antal tidsbegränsat månadsanställda 

årsarbetare har ökat med 43 jämfört med 31 december 2017. 
Sammantaget en ökning med 87 årsarbetare. Antal tillsvidarean-
ställda årsarbetare har främst ökat i omsorgsförvaltningen med 48 
årsarbetare. Inom medborgarförvaltningen har antalet tillsvida-
reanställda årsarbetare minskat med 23 årsarbetare vilket främst 
förklaras neddragningar inom verksamheten ensamkommande 
barn. De tidsbegränsat anställda har främst ökat inom barn- och 

HR-redovisning 2018

genomsyrar våra medarbetares arbete varje dag och insatser görs 
på olika sätt för att stärka denna. Under 2018 genomfördes bland 
annat medarbetardagar på temat arbetsglädje.
 Några siffror i sammandrag:
• Antal tillsvidareanställda uppgår till 2 805 medarbetare
• Antal årsarbetare (tillsvidare- och tidsbegränsat anställda), har 

under året ökat med 87.
• Tillsvidareanställdas medelsysselsättningsgrad har ökat med 1,1 

procentenheter från 91,5 till 92,6 procent
• Sjukfrånvaron har mellan åren 2014–2018 ökat med 1,32 pro-

centenheter och uppgår 2018 till 6,71 procent
• Antalet timmar för övertid, fyllnadstid och timavlönade är färre 

2018 jämfört med 2017. Minskningen motsvarar cirka fem 
årsarbetare

• De kommande tio åren kommer cirka 750 medarbetare att gå i 
pension

• Personalomsättningen är förhållandevis låg och uppgår 2018 till 
8,8 procent inkl. pensionsavgångar och 6,4 procent exklusive 
pensionsavgångar

• De totala lönekostnaderna är 4,1 procent högre 2018 jämfört 
med 2017.
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utbildningsförvaltningen (+42 årsarbetare) och medborgarför-
valtningen (+14 årsarbetare). Tidsbegränsade anställningar inom 
skola och barnomsorg beror i många fall på att medarbetare med 
önskad utbildning inte kunnat rekryteras. Så är fallet cirka 45 
procent av de tidsbegränsade anställningarna. Befattningarna 
skolresurs, förskoleresurs och fritidsresurs utgör 32 procent av 
de tidsbegränsade anställningarna. Inom medborgarförvaltningen 
består största delen av de tidsbegränsat anställda av arbetstagare i 
arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA.
 Andel tillsvidareanställda utgör 80,6 procent, andel tidsbe-
gränsat månadsanställda 12,7 procent och andel timavlönade 
6,7 procent. Utförda timmar av timavlönade finns främst inom 
vård- och omsorgsarbete samt skol- och barnomsorgsarbete. Av de 
timavlönade är 48 procent yngre än 30 år och 17 procent är äldre 

än 65 år. De äldre timavlönade är ofta tidigare tillsvidareanställda 
som fortsätter arbeta som vikarie efter sin pension. Verksamheten i 
kommunen består i hög grad av kontaktyrken (människovårdande 
yrken), vilket medför att korttidsfrånvaro oftare måste ersättas än i 
verksamheter med yrken som inte arbetar med människor.
 Antal kommuninvånare har under året ökat från 
34 206 till 34 428 personer den 31 december 2018, det vill säga 
222 personer.
 Antal tillsvidareanställda per 1000 kommuninvånare har 
minskat från 81,6 till 81,5 jämfört med 2017 men en ökning med 
1,5 sedan 2014. Antal årsarbetare på 1000 kommuninvånare har 
mellan 2017 och 2018 ökat från 75,1 till 75,9 vilket är en ökning 
med 0,8. Sedan 2014 har motsvarande nyckeltal en ökning med 
2,6 årsarbetare per 1000 kommuninvånare.

Sysselsättningsgrad 
Att i så hög utsträckning som möjligt kunna erbjuda heltidstjäns-
ter är ett led i kommunens jämställdhetsarbete och arbete för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunfullmäktige har tagit be-
slut om heltid som norm. För att påbörja arbetet med detta bedrivs 
projektet heltidresan, vilket avslutas i mars 2019. De strategier 
som kommunen arbetar med är dels att alla tillsvidareanställning-
ar ska annonseras som heltidstjänster och dels att alla tillsvidare-
anställda som i dag arbetar deltid ska tillfrågas om de önskar en 
högre sysselsättningsgrad.
 Heltidsresan visar redan positiva resultat. Medelsysselsättnings-
graden för de tillsvidareanställda uppgår till 92,6 procent vilket 
är 1,1 procentenheter högre än föregående år. Medelsysselsätt-
ningsgraden för kvinnor är 91,6 procent per 31 december 2018. 

Motsvarande siffra för män är 97,4 procent. Andel anställningar 
som är en heltidsanställning utgör 67,8 procent, andel anställ-
ningar som har en sysselsättningsgrad mellan 75 och 99,9 procent 
utgör 23,2 procent och 9 procent utgörs av anställningar som har 
en sysselsättningsgrad som är lägre än 75 procent. Inom samtliga 
förvaltningar har sysselsättningsgraden ökat men den största 
förändringen har skett inom omsorgsförvaltningen som ökat med 
2,3 procentenheter.
 Andel heltidsanställda i Värnamo i november 2017 är 63 
procent  och andel heltidsarbetande är 53 procent. Motsvarande 
siffror för genomsnittskommunen i Sverige är 78 procent respek-
tive 67 procent.
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Lönekostnadsförändring

Lönenivåförändring

2018 2017
Förändring 
2018/2017

Förändring procent 
2018/2017

Lönekostnad månadsavlönade (tkr) 1 029 711 985 332 44 379 +4,5

Lönekostnad timavlönade (tkr) 80 335 80 582 -247 -0,3

Totala lönekostn (tkr) 1 110 046 1 065 914 44 132 +4,1

I genomsnitt per månad (tkr) 92 504 88 826 3 678 +4,1

Per månad/årsarbetare (tkr) 29,1 28,6 0,5 +1,7

Antal kommuninvånare 34 428 34 206 222 +0,6

Lönekostnad per kommuninvånare (kr) 32 243 31 162 1,1 +3,1

Totala lönekostnader exkl. per sonalomkostnadspålägg (po-pålägg) för tillsvidareanställda, tidsbegränsat månadsanställda, timavlönade samt PAN-anställda. I kostnaden 
ingår förutom månadslön och timlön även övriga skattepliktiga kostnader till exempel ob, jour, beredskap, övertid, fyllnadslön, sjuklön med mera. Förtroendevalda och 
uppdragstagare ingår inte. Kostnader för RIB ingår, men ej timmar. 

2016 2017 2018 Förändring i kr Förändring 2017/2016 i % Förändring 2018/2017 i %

Kvinnor 29 100 29 864 30 625 761 2,63 2,55 

Män 31 997 32 784 33 691 907 2,46 2,77 

Medellön 29 658 30 417 31 185 768 2,56 2,52 

Medellön för tillsvidareanställda kvinnor respektive män per den 31 december. 

De totala lönekostnaderna för månadsavlönade och timavlönade 
har ökat med 4,1 procent 2018 i förhållande till 2017. Det totala 
utfallet inklusive struktursatsningar i löneöversyn 2018 uppgick 
till 2,72 procent. Exklusive struktursatsningar uppgick utfallet 
till 2,46 procent. Differensen mellan löneöversynen och utfallet i 
lönekostnader beror på en högre medelsysselsättningsgrad, ökade 

År 2018 är kvinnornas medellön 90,9 procent av männens. Mot-
svarande andel uppgick 2017 till 91,1 procent och 2016 till 90,9 
procent. Skillnaden i medellön mellan kvinnor och män förklaras 
av att de arbetar inom olika yrken, har olika utbildningsnivå, 
olika arbetstid och olika ålder. Männens ökning mellan 2017 och 
2018 beror främst på 17 färre medarbetare inom verksamheten 
ensamkommande barn vars anställningar upphörde under 2018. 
Samtliga var män och de hade 2017 en medellön på 23 994 kr, 
det vill säga en lägre medellön än övriga män vilket har inneburit 
att medellönen för samtliga män ökat. Antalet anställda män i 
kommunen har minskat från 529 till 512 år 2018.

övertidskostnader samt av svårigheter att rekrytera som gör att 
lönenivån ökar i flera fall.
Den totala lönekostnadsökningen per månad och årsarbetare 
uppgår till cirka 500 kronor eller 1,7 procent. Lönekostnaderna i 
förhållande till antal kommuninvånare har ökat med cirka 1100 
kronor eller 3,1 procent. 

En orsak till minskad löneskillnad över tid mellan kvinnor och 
män är att flera stora kvinnodominerade yrken har haft en högre 
löneutveckling än genomsnittet under de senaste åren. Exempelvis 
förskollärare, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och socialse-
kreterare. Det handlar både om riktade satsningar i kollektivavtal, 
statliga satsningar samt satsningar som görs av arbetsgivaren 
lokalt. Även det svåra rekryteringsläget för vissa välfärdsyrken 
har påverkat. Lönekartläggning 2018 medförde inte utbetalningar 
för osakliga löneskillnader. 
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Sjukfrånvaro

Sjukfrånvarotid 2018 (%) Andel>=60 dagar 2018 (%)
Sjukfrånvarotid förändring 

2018/2017 (procentenheter) 
Andel>=60 dagar förändring 
2018/2017 (procentenheter)

Kommunledningsförvaltningen 2,20 0,75 -0,44 -27,81

Tekniska förvaltningen 5,48 56,48 0,29 -3,40

Upphandlingsförvaltningen 5,81 51,68 -5,48 -20,26

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2,62 32,57 0,26 4,46

Serviceförvaltningen 8,58 46,20 0,16 3,34

Kulturförvaltningen 9,54 69,63 3,58 21,18

Barn- och utbildnings-förvaltningen 5,42 52,89 0,78 -0,31

Omsorgsförvaltningen 8,32 54,10 0,05 -2,65

Medborgarförvaltningen 9,03 48,41 1,21 -4,19

Totalt 6,71 51,92 0,51 -1,71

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda.

Den totala sjukfrånvaron i Värnamo kommun har ökat med 0,51 
procentenheter från 6,20 procent 2017 till 6,71 procent 2018. 
 Enligt SKL går det inte att peka på några enkla orsaker till 
svängningarna i sjukfrånvaron. Det kan bero på förändrade rutiner 
hos läkarna, på Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkring-
en samt på att sjukfrånvaron har hamnat högt på dagordningen. 
Kvinnorna har i princip dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. 
Det mönstret tenderar att kvarstå oavsett om sjukfrånvaron är inne 
i en cykel av höga eller låga nivåer.

Den totala sjukfrånvaron har ökat i kulturförvaltningen, medbor-
garförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska 
förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, serviceförvalt-
ningen och omsorgsförvaltningen. Högst sjukfrånvaro har kultur-
förvaltningen, medborgarförvaltningen, serviceförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen.
 I medborgarförvaltningens sjukfrånvaro 9,03 procent, inklude-
ras anställda på BEA-avtalet, totalt 89 medarbetare. Sjukfrånva-
ron för övriga medarbetare, exklusive BEA-anställda, uppgår till 
7,07 procent år 2018 och 5,55 procent år 2017.
 Den långa sjukfrånvaron har totalt minskat med 1,71 pro-

I jämförelse mellan Jönköpings läns kommuners totala sjukfrån-
varo ligger Värnamo kommun bland de som har högst sjukfrånva-
ro. Siffrorna varierar mellan 7,17 procent i Mullsjö som är högst 
och 5,40 procent i Sävsjö som ligger lägst. Värnamo kommun har 
ökat, medan flera andra minskat. Detta innebär att kommunen inte 
följer trenden för sjukfrånvaron och att även om ett långsiktigt 
arbete pågår, vilket beskrivs nedan, så måste mer kortsiktiga 
åtgärder tas fram.

centenheter jämfört med 2017 till 51,92 procent. Den långa 
sjukfrånvaron har minskat inom samtliga förvaltningar förutom 
inom kulturförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och 
serviceförvaltningen.
 Huvuddelen av medarbetarna inom omsorgsförvaltningen är 
utsatta för omfattande srisk att smittas av infektioner. Inom barn- 
och utbildningsförvaltningen beror sjukfrånvaron till viss del på 
den höga smittorisken inom verksamheten. Vid förändringar i 
de mindre förvaltningarna påverkas sjukfrånvaron märkbart när 
någon enstaka medarbetare blir sjuk eller återkommer i arbete 
efter sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i procent, år 2014-2018.

5%

6%
5,39%

5,94% 6,18% 6,20%

6,71%7%

8%

2014 2015 2016 2017 2018

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro per förvaltning



22

Förvaltningsberättelse – Personalredovisning

Männens sjukfrånvaro har ökat med 0,82 procentenheter och 
kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 0,39 procentenheter. 
Sjukfrånvaron bland männen har ökat inom samtliga ålder-
sintervall och mest inom intervallet 29 år och yngre med 0,93 
procentenheter. Bland kvinnorna har sjukfrånvaron ökat inom 
samtliga åldersintervall förutom i intervallet 29 år och yngre där 
den minskat med 0,04 procentenheter. Den största ökningen bland 
kvinnorna finns inom intervallet 30–49 år. Den långa sjukfrånva-
ron har totalt minskat med 1,71 procentenheter. Kvinnornas långa 
sjukfrånvaro har minskat med 2,29 procentenheter medan har ökat 
bland männen med 3,89 procentenheter. Den långa sjukfrånvaron 
för kvinnor har minskat inom samtliga åldersintervall. Den långa 
sjukfrånvaron för män har ökat inom samtliga åldersintervall 
förutom inom intervallet 30–49 år där den minskat med 8,21 
procentenheter. Två medarbetare har beviljats hel sjukersättning 
av Försäkringskassan under 2018. Under 2017 beviljades tre 
medarbetare sjukersättning.
 Kommunen arbetar aktivt med åtgärder för att minska sjuk-
frånvaron. I samarbete med Företagshälsan har Hälsoutbildningen 
genomförts i sju omgångar. Syftet är att stimulera medarbetaren till 
en livsstil som stärker hälsan samt minskar risken för sjukfrånvaro. 
Utbildningen har utvärderats och gett ett positivt resultat. Under 
2019 planeras en utbildning som riktar in sig på de yngre ålders-
grupperna för att motverka den ökade sjukfrånvaron i denna grupp.
 För att motverka ökad sjukfrånvaro som till stor del beror på 
ökad psykisk ohälsa samt att bidra till att stärka en god arbets-
miljö har kommunen valt att delta i ESF-projektet ”En hälsosam 
arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv”. I projektet deltar sju 
kommuner i Jönköpings län samt Region Jönköpings län. Samver-
kanspartner i projektet är Qulturum, Försäkringskassan samt den 
fackliga organisationen Kommunal. Projektet genomförs under 
perioden oktober 2017 till januari 2020. Innehållet består främst 
av olika utbildningsinsatser och process- och metodutveckling. 

Insatserna som görs är till största delen långsiktiga och ett arbete 
pågår med att införliva erfarenheterna från projektet i kommunens 
verksamheter.
 Friskvårdskonsulenten har under året arbetat med teambuilding/
grupputveckling inom kommunens olika verksamheter i syfte att 
bibehålla eller stärka gruppdynamiken i arbetsgruppen.
 Kommunens arbetsgrupp för att främja fysisk aktivitet bland 
medarbetarna, VärnaOm, subventionerar regelbunden motion. 
Syftet är att uppmuntra medarbetarna till en aktiv och hälso-
sam livsstil och därmed påverka sjuktalen positivt. VärnaOm 
subventionerade 647 motionskort 2018 (436 motionskort 2017) 
vilket är en ökning med 211 kort. Kostnaden uppgick 2018 till 
580 256 kronor 2018 (342 017 kronor 2017), en ökning med cirka 
70 procent. Ökningen beror bland annat på att fler aktiviteter 
till exempel massage och viktminskningskurs godkändes som 
subventionsberättigade aktiviteter 2018. Under året genomfördes 
för tredje gången motionsloppet VärnaOm-loppet där 132 medar-
betare deltog.
 Bland medarbetare i Värnamo kommun är psykiska sjukdomar, 
42 procent,  den vanligaste diagnosen följt av ”övriga sjukdomar” 
till exempel öron/näsa/hals och samsjuklighet, 27 procent.
 Parterna inom kommun- och landstingssektorn kom 2016 över-
ens om en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser med låg och 
stabil sjukfrånvaro. Överenskommelsen består av åtta områden 
som parterna identifierat som de mest angelägna och möjliga att 
påverka. 
 Andelen sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid uti-
från sjukfrånvarointervall (dagintervall) visar att andelen sjukfrån-
varo främst ökat i intervallet dag 2–14 samt dag 60 och längre. 
Den största ökningen, 0,53 procentenheter, finns inom intervallet 
60 dagar och längre vilket innebär att andelen är i samma nivå 
som 2016 inom detta intervall. 

Kön och åldersintervall 
Redovisning i procent/procentenheter Sjukfrånvarotid 2018 (%) Andel >=60 dagar 2018 (%)

Sjukfrånvarotid förändring 2018/2017 
(procentenheter)

Andel >=60 dagar förändring 
2018/2017 (procentenheter)

Kvinnor 0-29 år 7,03 34,48 -0,04 -2,51

Män 0-29 år 4,33 18,80 0,93 18,80

Totalt 0-29 år 6,43 32,12 0,22 -0,16

Kvinnor 30-49 år 6,97 52,31 0,58 -2,41

Män 30-49 år 2,83 25,01 0,24 -8,21

Totalt 30-49 år 6,12 49,72 0,54 -2,86

Kvinnor 50-99 år 7,95 61,66 0,38 -1,03

Män 50-99 år 5,86 53,68 1,49 7,38

Totalt 50-99 år 7,50 60,31 0,65 -0,03

Totalt kvinnor 7,36 53,82 0,39 -2,29

Totalt män 4,28 39,83 0,82 3,89

Totalt 0-99 år 6,71 51,92 0,51 -1,71

Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid utifrån åldersintervall och kön. Urval: tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda. Kolumnen ”andel>=60 dagar avser den 
andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tidsperiod av 60 dagar eller mer.

Sjukfrånvaro kvinnor och män per åldersintervall 
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Sjuklönekostnaderna är 10,4 procent högre 2018 jämfört med 
2017. Sjuklönekostnaderna följer de procentuella förändringarna i 
sjukfrånvaron men påverkas även av lönenivåer samt 

Definitionen av långtidsfrisk är ingen sjukfrånvaro under ett år. 
Den totala andelen långtidsfriska 2018 är 31 procent, vilket är 
oförändrat jämfört med 2017. Andelen långtidsfriska kvinnor 
är 28 procent, en minskning med 1 procentenhet och andelen 
långtidsfriska män är 43 procent, en ökning med 2 procentenheter. 
Andelen långtidsfriska män är högre än andelen långtidsfriska 
kvinnor och denna skillnad framträder i samtliga åldersintervall. 
Störst är skillnaden mellan män och kvinnor i intervallet 50 år 
och äldre. Andelen långtidsfriska har ökat med 3 procentenheter 
i åldersintervallet 50 år och äldre, vilket beror på att både män 

sjukfrånvarons längd. Ökningen finns främst inom barn- och 
utbildningsförvaltningen, medborgarförvaltningen och omsorgs-
förvaltningen.

och kvinnor i det intervallet har en högre frisknärvaro. Kvinnorna 
har ökat frisknärvaron i intervallet 50 år och äldre men minskat 
frisknärvaron i övriga åldersintervall. Andelen långtidsfriska 
är störst inom samhällsbyggnadsförvaltningen, 45 procent, och 
upphandlingsförvaltningen, 44 procent. Den lägsta frisknärvaron 
finns i omsorgsförvaltningen, 25 procent, och i kulturförvaltning-
en, 22 procent. Störst ökning av långtidsfriska har skett inom 
upphandlingsförvaltningen, serviceförvaltningen och medborgar-
förvaltningen.

Belopp i tusentals kronor (tkr) Sjuklöner 2018 Sjuklöner 2017 Förändring

Kommunledningsförvaltningen 326 330 -4

Tekniska förvaltningen 827 804 +23

Upphandlingsförvaltningen 112 196 -84

Samhällsbyggnadsförvaltningen 409 314 +95

Serviceförvaltningen 1 047 1 167 -120

Kulturförvaltningen 138 100 +38

Barn- och utbildningsförvaltningen 6 309 5 498 +811

Omsorgsförvaltningen 6 924 6 448 +476

Medborgarförvaltningen 2 208 1 713 +495

Totalt 18 300 16 570 +1 730

Sjuklönekostnader exklusive per sonalomkostnadspålägg (po-pålägg) 

Sjuklönekostnader

Långtidsfriska

Andel långtidsfriska tillsvidareanställda per ålder/kön (saknar sjukfrånvaroposter i lönetransaktionerna).
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Arbetet med Heltidsresan och Policy heltid som norm kommer på 
sikt påverka timmarna avseende övertid, fyllnadstid och timavlö-
nades timmar så att dessa blir färre. År 2018 motsvarar övertiden 
14 årsarbetare, fyllnadstiden 32 årsarbetare och timavlönade 
motsvarar 217 årsarbetare (inkl PAN-anställda 18 årsarbetare), det 
vill säga totalt 263 årsarbetare.

Antalet timmar för övertid, fyllnadstid och timlön har varierat de 
senaste fem åren. 2018 års totala timmar är lägre än de varit de 
senaste fem åren. Trenden under åren 2014-2018 visar att timmarna 
för övertid och fyllnadstid ökar men timavlönades timmar minskar. 
Kostnaderna för övertid, fyllnadstid och timlön uppgick 2018 till 
cirka 85 mkr, vilket är en ökning med 2,1 procent jämfört med 2017.

Övertid, fyllnadstid, timlön

Kostnader övertid, fyllnadstid, timlön, exkl. per sonalomkostnadspålägg (po-pålägg).

Antal timmar övertid, fyllnadstid, timavlönades timmar.
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Personalomsättning

Kostnaderna för övertid är 1 802 tkr eller 20,8 procent högre 2018 
jämfört med 2017. Ökningen av övertidstimmar finns främst inom 
omsorgsförvaltningen. Förskjutningen av slutenvård till kommu-
nal vård och omsorg är en orsak till det ökade behovet av resurser.
 Kostnaderna för fyllnadstid är cirka 4 procent lägre 2018 
jämfört med 2017. Minskningen av timmar finns främst inom 
omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen.

Personalomsättning definieras i Värnamo kommun som ett mått 
på hur många tillsvidareanställda som slutat i förhållande till 
genomsnittligt antal tillsvidareanställda. Personalomsättningen 
inklusive pensionsavgångar uppgår 2018 till 8,8 procent och ex-
klusive pensionsavgångar till 6,4 procent. Om uppsägningar inom 
medborgarförvaltningen exkluderas uppgår personalomsättningen 
till 5,6 procent på kommunnivå. År 2017 uppgick personalom-
sättningen exklusive pensionsavgångar till 7,0 procent vilket 
innebär en minskning med 1,4 procentenheter. År 2018 slutade 
246 tillsvidareanställda medarbetare, varav 69 pensionsavgångar. 
Personalomsättningen varierar inom organisationen och mellan 

 Kostnaderna för timlöner är cirka 0,7 procent högre 2018 jämfört 
med 2017. Den största minskningen av timmar finns främst inom 
medborgarförvaltningen, omsorgsförvaltningen och tekniska för-
valtningen. Ökning av timavlönades timmar har skett inom  
barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen. 
Arbetstid som utförs av timavlönade är inte alltid av akut och 
oförutsedd karaktär, även semestervikarier ingår i den timavlönade 
personalstyrkan.

yrkesgrupper. Barn- och utbildningsförvaltningen och medbor-
garförvaltningen har en personalomsättning exklusive pensions-
avgångar som är högre än 5 procent. Medborgarförvaltningens 
omsättning uppgår till 11,8 procent men har gått ned jämfört med 
2017. Genomsnittskommunen samt länet har en personalomsätt-
ning inklusive pensionsavgångar 2017 som uppgår till 11 procent.
 År 2018 gick 69 tillsvidareanställda medarbetare i pension. Av 
dessa valde 39 procent att gå i pension vid 65 års ålder, 29 procent 
valde att arbeta till 66–67 år och 32 procent valde att gå i pension 
innan 65-årsdagen. De kommande tio åren uppnår cirka 27 pro-
cent av de tillsvidareanställda 65 års ålder. 

Förändring timmar

Timmar Övertid Fyllnadstid Timavlönades timmar Förändring i timmar

 Timmar 2018 Förändring Timmar 2018 Förändring Timmar 2018 Förändring

Kommunledningsförvaltningen 298 -78 28 -27 1 577 -165 -270

Tekniska förvaltningen 5 353 595 141 -2 860 4 531 -2 703 -2 394

Upphandlingsförvaltningen 15 14 0 0 5 -355 -341

Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 677 -365 475 17 2 395 -747 -1 095

Serviceförvaltningen 181 -207 3 661 -79 20 225 1 707 1 421

Kulturförvaltningen 92 82 200 145 1 597 -522 -295

Barn- och utbildningsförvaltningen 2 662 408 7 086 -1 219 90 661 2 194 1 383

Omsorgsförvaltningen 14 786 2 950 49 242 -1 278 283 658 -4 254 -2 582

Medborgarförvaltningen 2 645 178 2 156 -136 24 877 -6 653 -6 611

Totalt 27 709 3 577 62 989 -2 863 429 526 -11 498 -10 784

Förändring antal timmar avseende övertid, fyllnadstid och timavlönades timmar. 
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Förvaltningsberättelse – Personalredovisning

Mellan åren 2016 och 2018 har antalet anmälda arbetsskador 
minskat från 66 till 51 per år. Antalet anmälda arbetssjukdomar 
har minskat medan antalet olycksfall ökat något.
 Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för riket år 2017 visar 
att totalt anmäldes 121 950 arbetsskador, en ökning med 0,5 pro-
cent jämfört med 2016. Under 2017 skedde en kraftig nedgång av 
anmälda arbetssjukdomar med 13 procent. Trots minskningen var 

Kostnaderna för företagshälsovård påverkas av lagstadgade 
obligatoriska hälsokontroller samt övriga insatser och utredning-
ar som görs av företagshälsovården. Den totala kostnaden per 
anställd var 529 kronor per anställd år 2018. Kostnaderna varierar 
kan variera mellan åren, genomsnittskostnaden 2016–2018 uppgår 
till 501 kronor.
 Användandet av företagshälsovården har minskat något, från 
1147 timmar 2017 till 1041 timmar 2018. Jämförelsen visar att 
framförallt nyttjandet av psykolog/beteendevetare har ökat medan 
nyttjandet av företagssköterska och fysioterapeut har minskat. 

den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar organisato-
riska och sociala faktorer (36 procent) och ergonomiska belast-
ningsfaktorer (36 procent) så som tunga lyft. Enligt arbetsmiljö-
verket är minskningen av anmälda arbetssjukdomar inte enkel att 
förklara och först nästa år går det att avgöra om minskningen ska 
ses som ett trendbrott eller inte. 

Andelen rehabiliterande insatser har under 2018 utgjort 57 pro-
cent av insatserna, en ökning jämfört med 2016 med 23 procent-
enheter. Detta visar på behovet som våra chefer och medarbetare 
har av stöd i rehabiliteringsarbetet.
 Kostnaderna mellan förvaltningarna varierar främst beroende 
på de lagstadgade kontroller som genomförs bland annat för rädd-
ningstjänstens operativa personal. Kommunledningsförvaltningen 
har också något högre kostnader då kommungemensamma insat-
ser belastar HR-avdelningens budget för gemensamma insatser.

Arbetsskador  

Företagshälsovård 

Antal anmälda arbetsskador fördelat efter orsak.
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Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 817,0 1 701,4

Maskiner och inventarier 9 160,2 145,0

Finansiella anläggningstillgångar 10 26,8 21,2

Summa anläggningstillgångar 2 004,0 1 867,6

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 11 11,0 11,6

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 12 30,4 5,8

Kortfristiga fordringar 13 227,5 154,1

Kassa och bank 14 147,5 335,3

Summa omsättningstillgångar 405,4 495,2

Summa tillgångar 2 420,4 2 374,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 15 1 509,2 1 488,1

Därav årets resultat 15,3 72,3

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

16 42,9 39,4

Andra avsättningar 17 93,0 100,9

Summa avsättningar 135,9 140,3

Skulder

Långfristiga skulder 18 321,6 310,0

Kortfristiga skulder 19 453,7 436,0

Summa skulder 775,3 746,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

2 420,4 2 374,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter – –

Ansvarsförbindelser 20

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulder eller avsättningar

a 581,6 590,1

Övriga ansvarsförbindelser b 2 467,9 2 469,7

Medlemskap i Kommuninvest c

Medlemskap i Kommunalförbund SÅM d

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not
Bokslut 

2018
Budget 
2018

Bokslut 
2017

Verksamhetens intäkter 1 525,7 554,5

Verksamhetens kostnader 2 -2 334,0 -2 263,6

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 808,3 -1 796,8 -1 709,1

Avskrivningar 3 -106,0 -100,6 -99,7

Verksamhetens nettokostnader -1 914,3 -1 897,4 -1 808,8

Skatteintäkter 4 1 606,3 1 606,9 1 562,1

Generella statsbidrag och utjäm-
ning 

5 313,1 318,4 315,2

Finansiella intäkter 6 13,2 7,2 6,9

Finansiella kostnader 7 -3,0 -5,0 -3,1

Årets resultat 15,3 30,0 72,3

Balanskravsutredning

Årets resultat enl. resultaträkningen 15,3 72,3

Reducering av realisationsvinster -3,6 -11,1

Årets balanskravsresultat 11,7 61,2

Resultaträkning Balansräkning

+12 
miljoner kronor

Värnamo kommun uppfyller under 2018 
lagens krav om balans i ekonomin.
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Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not Bokslut 2018 Bokslut 2017

Den löpande verksamheten

Årets resultat 15,3 72,3

Justering för ej likviditetspåverkande poster 21 94,3 98,3

"Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital" 109,6 170,6

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -73,5 4,3

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

Investering i exploateringsfastigheter -1,4 -3,7

Försäljning av exploateringsfastigheter 25,2 4,1

Ökning/minskning kortfristiga skulder 17,8 -34,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 53,5 140,8

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -249,4 -189,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8,1 12,4

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -241,3 -176,6

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder 0,0 0,0

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 22 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0,0 0,0

Årets kassaflöde -187,8 -35,8

Likvida medel vid årets början 335,3 371,1

Likvida medel vid årets slut 147,5 335,3

Kassaflödesanalys
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Not 1. Verksamhetens intäkter 2018 2017

Försäljning, taxor och avgifter 171 893 188 970

Hyror och arrenden 43 498 43 822

Bidrag 184 595 228 995

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 97 088 77 514

Övrigt 28 588 15 191

Summa verksamhetens intäkter 525 662 554 492

Not 2. Verksamhetens kostnader 2018 2017

Löner och pensioner inklusive sociala kostnader -1 629 051 -1 555 341

Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier -81 516 -83 691

Bränsle, energi och vatten -43 455 -43 232

Köp av huvudverksamhet -193 907 -193 729

Hyra/leasing av lokaler, mark och anläggningstillgångar -113 442 -104 478

Diverse köpta tjänster -128 768 -133 724

Lämnade bidrag -61 323 -68 444

Kostnader för transportmedel, transporter och resor -55 731 -55 168

Förändring deponireserv 5 336 -895

Övriga kostnader -32 114 -24 904

Summa verksamhetens kostnader -2 333 971 -2 263 606

Not 4. Skatteintäkter 2018 2017

Preliminär allmän kommunalskatt 1 613 403 1 568 829

Slutavräkningsdifferens allmän kommunalskatt före-
gående år

-4 987 1 786

Preliminär slutavräkning allmän kommunalskatt 
innevarande år

-2 082 -6 903

Mellankommunal kostnadsutjämning inom Jönköpings 
län

0 -1 560

Summa skatteintäkter 1 606 334 1 562 152

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning 2018 2017

Inkomstutjämningsbidrag 246 300 246 220

Kommunal fastighetsavgift 63 781 60 680

Kostnadsutjämningsbidrag, LSS 16 660 16 987

Kostnadsutjämningsavgift -38 559 -27 952

Regleringsavgift 5 368 -330

Statsbidrag, byggbonus 4 573 5 966

Statsbidrag, välfärdsmiljarder 15 005 13 638

Summa generella statsbidrag och utjämning 313 128 315 209

Not 8. Mark, byggnader och anläggningar 2018 2017

Redovisat värde vid årets början 1 701 444 1 621 981

Årets investeringar 213 993 140 677

Årets avyttringar/utrangeringar -3 349 -637

Årets avskrivningar -62 023 -59 892

Årets nedskrivningar -1 097 -956

Omklassificeringar -31 984 271

Redovisat värde vid årets slut 1 816 984 1 701 444

Avskrivningstider 0-80 år 0-80 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Not 9. Maskiner och inventarier 2018 2017

Redovisat värde vid årets början 145 055 129 173

Årets investeringar 59 254 55 369

Årets avyttringar/utrangeringar -1 239 -625

Årets avskrivningar -42 813 -38 853

Årets nedskrivningar -105 -8

Omklassificeringar 1 -1

Redovisat värde vid årets slut 160 153 145 055

Avskrivningstider 3-50 år 3-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

Not 6. Finansiella intäkter 2018 2017

Utdelningar på aktier och andelar 1 512 1 508

Ränteintäkter 483 144

Erhållna borgensavgifter 5 763 4 830

Uttag avkastning avseende försäkring för pensioner 
(överskottsfond). Använd till försäkring av ytterligare 
pensionsåtaganden. Se not 16.

5 087 0

Övriga finansiella intäkter 403 403

Summa finansiella intäkter 13 248 6 885

Not 7. Finansiella kostnader 2018 2017

Räntekostnader -1 580 -1 935

Ränta på pensionsavsättningar -1 070 -803

Övriga räntekostnader och finansiella kostnader -389 -361

Summa finansiella kostnader -3 039 -3 099

Not 3. Avskrivningar 2018 2017

Avskrivning byggnader och anläggningar enligt plan -62 023 -59 893

Avskrivning maskiner och inventarier enligt plan -42 813 -38 853

Nedskrivning, anläggningstillgångar -1 202 -964

Summa avskrivningar -106 038 -99 710

Noter

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar 2018 2017

Aktier och andelar 284 284

Aktier i koncernföretag - Värnamo Stadshus AB 4 000 4 000

Andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening 17 402 11 717

Långfristig fordran 35 70

Bostadsrätter 5 091 5 092

Summa finansiella anläggningstillgångar 26 812 21 163

Not 11. Bidrag till infrastruktur 2018 2017

Bidrag till Trafikverket för åtgärder väg 27 13 951 13 951

Ackumulerad upplösning -2 910 -2 352

Summa bidrag till infrastruktur 11 041 11 599

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

Not 12. Förråd, lager och 
exploateringsfastigheter 2018 2017

Tomtmark för försäljning 28 192 3 782

Förråd vaktmästeriet 101 95

Förråd skogsprodukter 390 221

Förråd, Nydalavägen 1 692 1 667

Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter 30 375 5 765

Not 13. Kortfristiga fordringar 2018 2017

Kundfordringar 59 274 43 847

Fordringar på staten 58 367 57 887

Fordran mervärdeskatt (Ludvikamoms) 21 233 11 529

Kortfristig del av långfristig fordran 35 35

Fordran bolag, koncernkonto 34 445 6 603

Övriga kortfristiga fordringar 54 209 34 167

Summa kortfristiga fordringar 227 563 154 068
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Not 17. Andra avsättningar 2018 2017

Återställning deponi 20 676 26 012

Va-investeringsfond (upplösen under 33 år med början 2015) 72 354 74 854

Summa andra avsättningar 93 030 100 866

Not 16. Avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser 2018 2017

Specifikation Avsatt för pensioner

Avgiftsbestämd ålderspensions, individuell del 11 12

Efterlevandepension, tillvuxen eller barn 1 276 1 475

Kompletterande ålderspension, förmånsbestämd ålder-
spension för högavlönade enligt PFA

257 269

Pensionsbehållning 646 485

Ålderspension enligt PA-KL eller äldre avtal 18 419 17 009

Särskild avtalpension, för brandmän före 65 år ålder 12 243 12 320

Visstidspension 1 698 130

Summa pensioner 34 550 31 700

Särskild löneskatt 8 383 7 691

Summa avsatt till pensioner 42 933 39 391

Antal visstidsförordnanden

Politiker 8 10

Tjänstemän 0 0

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 39 391 37 070

Pensionsutbetalningar -1 899 -1 976

Nyintjänad pension 1 928 4 422

Ränte- och basbeloppsuppräkning 640 530

Förändring av löneskatten 691 453

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0

Övrigt 2 182 -1 108

Summa avsatt till pensioner 42 933 39 391

Utredningsgrad/aktualiseringsgrad 99 % 99 %

Pensionsrätt över 7,5 IBB har tryggats genom försäkring. 
Det försäkrade kapitalet uppgår till 218.707 tkr (212.672 tkr) och
storleken på överskottsfonden uppgår till 4.274 tkr (5.312 tkr).

Not 14. Kassa och bank 2018 2017

Summa kassa och bank 147 505 335 347

Kommunen inklusive de kommunägda bolagen har vid bokslutstillfället en 
outnyttjad checkräkningskredit på 100 mnkr (100 mnkr). 

Not 15. Eget kapital 2018 2017

Årets resultat 15 324 72 323

Uppskrivning av värde på insatskapital hos Kommunin-
vest ekonomisk förening 5 684 2 449

Övrigt eget kapital 1 488 146 1 413 374

Summa eget kapital 1 509 154 1 488 146

Not 18. Långfristiga skulder 2018 2017

Lån Kommuninvest i Sverige AB 250 000 250 000

VA-anläggningsavgifter* 60 731 55 535

Investeringsbidrag 10 840 4 527

Summa långfristiga skulder 321 571 310 062

*Av beloppet ovan kommer 1 384 tkr (1 253 tkr) att återföras som intäkt under 2019.

Not 19. Kortfristiga skulder 2018 2017

Skuld bolag, koncernkonto 68 090 94 761

Leverantörsskulder 106 966 71 875

Anställdas skatter 24 581 23 838

Skulder till staten 4 089 3 099

Upplupna löner 15 958 14 894

Upplupna semesterlöner 63 585 59 343

Upplupna sociala avgifter 54 672 51 619

Upplupen särskild löneskatt 15 161 14 177

Upplupna pensioner individuell del, exklusive 
särskild löneskatt

48 106 51 571

Förutbetalda skatteintäkter 13 972 12 013

Skuld mervärdesskatt 4 848 1 011

Övriga kortfristiga skulder 33 717 37 775

Summa kortfristiga skulder 453 745 435 976

Not 20. Ansvarsförbindelser 2018 2017

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna

Ingående ansvarsförbindelse 590 075 617 609

Pensionsutbetalningar -23 103 -23 590

Nyintjänad pension 11 475 -5 171

Ränte- och basbeloppsuppräkning 8 994 12 454

Förändring av löneskatten -1 664 -5 376

Ändring av försäkringstekniska grunder 0 3 916

Övrigt -4 223 -9 767

Summa ansvarsförbindelse avsatt till pensioner 581 554 590 075

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

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

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

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

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

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

År 2011: Pensionstagare födda 19470331-19470417 4 185 4 185

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

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

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

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

År 2016: Vissa utvalda pensionstagare 11 261 11 261

År 2017: Vissa utvalda pensionstagare 4 068 4 068

År 2018: Vissa utvalda pensionstagare 5 087 0

Summa genomförda inlösen av pensionsrätter intjä-
nade före 1998 161 652 156 565

Pensionsmedelsförvaltning (inkl särskild löneskatt)

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 42 933 39 391

Ansvarsförbindelse - pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland avsättningar 581 554 590 075

Finansiella placeringar 0 0

Återlåning i verksamheten 624 487 629 466

Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 december 2005. 
Kommunerna i Jönköpings län har ansvar för pensionsförpliktelserna för den tidigare anställda 
personalen. Administrationen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för pensionerna finns i 
en stiftelse. Dessa räcker förmodligen för att säkerställa finansieringen av framtida pensionsutbetal-
ningar. Om så inte sker ska kostnaderna fördelas mellan länets samtliga kommuner. Vid årets utgång 
fanns ett överskott om 3 781 tkr (1 848 tkr) i förhållande till pensionsåtagandena. 
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Not 21. Justering för ej likviditets-
påverkande poster 2018 2017

Justering för av- och nedskrivningar 106 038 99 710

Pensionsavsättning 3 542 2 323

Återställning deponi -5 336 895

VA-investeringsfond -2 500 -2 500

VA-anläggningsavgifter 5 196 9 431

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

-3 561 -11 094

Reavinst (-)/reaförlust (+) vid försäljning av exploate-
ringsfastigheter

-15 946 -1 414

Upplösning av infrastrukturbidrag 558 558

Upplösning av investeringsbidrag 6 313 0

Övrig post 0 400

Summa övriga ej likvidpåverkande poster 94 304 98 309

Not 22. Ökning/minskning av 
långfristiga fordringar 2018 2017

Övrig långfristig fordran 35 35

Summa ökning/minskning av långfristiga fordringar 35 35

2018 2017

b) Övriga ansvarsförbindelser

Borgen

Borgen gentemot Värnamo Stadshus AB, varav  
utnyttjat 209.500 tkr (209.500 tkr)

276 000 276 000

Borgen gentemot Värnamo Kommunala Industrifastig-
heter AB, varav utnyttjat 596.000 tkr (555.000 tkr)

596 000 596 000

Borgen gentemot Finnvedsbostäder AB, varav  
utnyttjat 1.097.041 tkr (905.159 tkr)

1 200 000 1 200 000

Borgen gentemot Värnamo Energi AB, varav utnyttjat 
190.000 tkr (140.000 tkr)

395 000 395 000

Borgen gentemot Värnamo Tennisklubb, varav  
utnyttjat 0 kr (586 tkr)

0 1 800

Kommunalt borgensansvar egnahem 48 79

Övriga borgensförbindelser 300 300

Summa borgen 2 467 348 2 469 179

Privata medel 8 7

Donationer att förvalta 553 552

Summa övriga ansvarsförbindelser 2 467 909 2 469 738

c) Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

Värnamo kommun har i april 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2018-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.     
 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. 
 Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Värnamo kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala 
förpliktelser till 404,8 mdkr och totala tillgångar till 406,3 mdkr. Kommunens andel av de totala förplik-
telserna uppgick till 2 418,3 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 446,6 mnkr.

d) Medlemskap i kommunalförbund Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Värnamo kommun har i juni 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för kommunal-
förbundet SÅM:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner i GGVV har ingått 
likalydande borgensförbindelser.
 Mellan samtliga medlemmar i kommunalförbundet SÅM har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnda borgensförpliktelser. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på 
medlemskommunerna.
 Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser låneförpliktelser uppgick per 2018-12-31 
till 100,0 mnkr, varav aktuell skuld är 100,0 mnkr. Värnamo kommuns ansvar i ovan nämnda ansvars-
förbindelse är 39,1% och uppgick per 2018-12-31 till 39,1 mnkr.
 Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser checkräkningskrediten uppgick per 
2018-12-31 till 20,0 mnkr, men är outnyttjad. Värnamo kommuns andel i ovan nämnda ansvarsförbin-
delse är 39,1%.
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Nämnd/styrelse Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Budget 2018 
inkl tilläggs- 

budget
Intäkter      

2018
Kostnader 

2018
Nettokostnad   

2018

Avvikelse 
nettokostnad 

mot budget
Nettokostnad 

2017

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige   

- Kommunledningsförvaltning 88,8 -4,5 88,9 84,4 4,4 75,5

- Campus Värnamo 20,2 -11,8 31,0 19,2 0,9 16,2

- Tekniskt utskott 83,1 -330,8 419,4 88,6 -5,5 90,4

 

Upphandlingsnämnd 10,6 -12,5 21,9 9,4 1,2 9,4

 

Samhällsbyggnadsnämnd 65,1 -20,4 83,1 62,7 2,4 63,2

 

Servicenämnd 26,1 -113,1 136,3 23,2 3,0 22,0

 

Kulturnämnd 29,2 -1,3 31,0 29,7 -0,5 25,2

 

Barn- och utbildningsnämnd 818,3 -130,3 959,0 828,7 -10,5 819,3

 

Omsorgsnämnd 588,1 -102,2 698,9 596,7 -8,6 562,8

 

Medborgarnämnd 136,4 -93,5 242,2 148,7 -12,3 134,6

 

Överförmyndare 2,0 -0,8 3,1 2,3 -0,3 1,9

 

Kommunens revisorer 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5

Summa nämnder och styrelser 1 869,5 -821,0 2 716,3 1 895,2 -25,7 1 822,0

Nämnd/styrelse Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Budget 2018 
inkl tilläggs- 

budget
Intäkter      

2018
Kostnader 

2018
Nettokostnad 

2018

Avvikelse 
nettokostnad 

mot budget
Nettokostnad 

2017

Summa nämnder och styrelser (Omvänt tecken) -1 869,5 821,0 -2 716,3 -1 895,2 -25,7 -1 822,0

Finansiering (kommunstyrelse) 1 899,5 2 118,1 -207,6 1 910,5 11,0 1 894,3

Årets resultat 30,0 15,3 -14,7 72,3

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

Driftredovisning
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Nämnd/styrelse Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Budget 2018 
inklusive  

tilläggsbudget
Inkomster 

2018 Utgifter 2018
Nettoinveste-

ring 2018

Avvikelse 
nettoutgift 

mot budget
Nettoinveste-

ring 2017

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige    

- Kommunledningsförvaltning 7,9 0,0 6,1 6,1 1,8 3,2

- Campus Värnamo 2,1 0,0 1,9 1,9 0,2 1,5

- Tekniskt utskott 337,0 -8,0 226,5 218,5 118,5 148,2

Upphandlingsnämnd 3,3 0,0 1,3 1,3 2,0 0,5

Samhällsbyggnadsnämnd 47,0 -1,0 4,5 3,5 43,5 2,8

Servicenämnd 16,4 0,0 10,7 10,7 5,7 9,6

Kulturnämnd 10,0 0,0 7,2 7,2 2,8 1,9

Barn- och utbildningsnämnd 14,1 -3,5 15,0 11,5 2,6 15,5

Omsorgsnämnd 32,3 -1,2 7,4 6,2 26,1 8,8

Medborgarnämnd 3,4 0,0 0,8 0,8 2,6 0,7

Kommunfullmäktige/kommunstyrelse 36,3 0,0 0,0 0,0 36,3 0,0

Summa nettoinvesteringar 509,8 -13,7 281,4 267,7 242,1 192,7

Av 2018 års nettoinvesteringar utgör 25,2 mnkr exploatering av mark för försäljning.
Av 2018 års inkomster utgör 6,9 mnkr investeringsbidrag.

Årets största investeringar Belopp i miljontals kronor (mnkr) Nämnd
Inkomster 

2018 Utgifter 2018
Nettoinveste-

ring 2018

Total netto-
investering 
tom 2018

Total budget 
tom 2018

Östboskolan, Hus B Grundskola, ombyggnation Tekniskt utskott 0,0 38,7 38,7 44,5 45,0

Östboskolan, Tillagningskök Tekniskt utskott 0,0 18,4 18,4 22,2 38,0

Nytt industirområde Vita rör Tekniskt utskott 0,0 17,2 17,2 17,5 17,5

Överföringsledningar Bredaryd- Stomsjö Tekniskt utskott 0,0 16,5 16,5 76,9 72,5

Östboskolan Hus C, ombyggnation till förvaltningslokaler Tekniskt utskott 0,0 11,4 11,4 13,8 28,6

Nytt bostadsområde, Draken - Ödlan Tekniskt utskott 0,0 9,9 9,9 10,6 10,6

Nytt ekonomisystem (projektstart 2017) Kommunstyrelse 0,0 4,2 4,2 4,5 3,9

Inventarier Kulturfövaltningen Gummifabriken Kulturnämnd 0,0 4,2 4,2 4,3 4,3

Överföringsledningar Bredaryd- Pålslund pumpstation Tekniskt utskott 0,0 3,8 3,8 4,2 15,2

Villa Villekulla förskola ombyggnation Tekniskt utskott 0,0 3,3 3,3 4,5 8,6

Fördelning investeringar för perioden 1801-1812 
Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Investeringar i skattefinansierad verksamhet 220,1

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet 47,6

Summa nettoinvesteringar 267,7

Investeringsredovisning

268
miljoner kronorVärnamo kommun investerade netto under 2018  

267,7 mnkr i bland annat ombygnad av skolor, gator och 
vägar samt nya bostadsområden 

Nettoinvestering
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Resultaträkning fullfond och 
blandmodell

Balansräkning fullfond och 
blandmodell

Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Fullfond 
Bokslut 

2018

Blandmodell 
Bokslut 

2018

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 817,0 1 817,0

Maskiner och inventarier 160,2 160,2

Finansiella anläggningstillgångar 26,8 26,8

Summa anläggningstillgångar               2 004,0 2 004,0

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 11,0 11,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 30,4 30,4

Kortfristiga fordringar 227,5 227,5

Kassa och bank 147,5 147,5

Summa omsättningstillgångar 405,4 405,4

SUMMA TILLGÅNGAR 2 420,4 2 420,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 927,6 1 509,2

Därav årets resultat 23,8 15,3

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 502,5 34,5

Avsättning fr löneskatt på pensioner 122,0 8,4

Andra avsättningar 93,0 93,0

Summa avsättningar 717,5 135,9

Skulder

Långfristiga skulder 321,6 321,6

Kortfristiga skulder 453,7 453,7

Summa skulder 775,3 775,3

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

2 420,4 2 420,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter – –

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulder eller avsättningar

0,0 581,6

Övriga ansvarsförbindelser 2 467,9 2 467,9

Medlemskap i Kommuninvest

Medlemskap i Kommunalförbund SÅM

Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Fullfond           
Bokslut 

2018

Blandmodell 
Bokslut 

2018

Verksamhetens intäkter 525,7 525,7

Verksamhetens kostnader -2 325,5 -2 334,0

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 799,8 -1 808,3

Avskrivningar -106,0 -106,0

Verksamhetens nettokostnader -1 905,8 -1 914,3

Skatteintäkter 1 606,3 1 606,3

Generella statsbidrag och utjämning 313,1 313,1

Finansiella intäkter 13,2 13,2

Finansiella kostnader -3,0 -3,0

Årets resultat 23,8 15,3

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen 23,8 15,3

Reducering av samtliga realisationsvinster -3,6 -3,6

Årets balanskravsresultat 20,2 11,7

Enligt redovisningslagen för kommuner betraktas intjänad pensionsrätt till 
och med 1997 inte som en skuld utan som en ansvarsförbindelse. Denna del 
av pensionsskulden uppräknas med förändringen av basbeloppet. 
I Värnamo kommun upprättas ett alternativt bokslut där ovanstående 
pensionsrätt betraktas som en avsättning och där förändringen av denna 
belastar årets resultat.
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Särskild redovisning för vatten- och avloppsverksamheten 

Verksamheten omsätter 78 mnkr och finansieras i huvudsak via 
taxeavgifter från brukarna.
 Avgifterna bestäms av en taxa som fastställs av kommunfull-
mäktige. 
 Förutsättningarna för VA-verksamheten och möjligheterna till 
att ta ut avgifter regleras i lag. Som i övrig kommunal verksamhet 
gäller självkostnadsprincipen, det vill säga att kommunen inte får 
ta ut mer i avgifter än det som behövs för att täcka kostnaderna. 
 VA-verksamheten utgör en integrerad del av övrig verksamhet 
inom kommunstyrelsens tekniska utskott. Resultat- och balansräk-
ning för VA-verksamheten som redovisas här avser därför ett fik-

tivt ”företag” inom utskottet. VA-verksamheten har egen personal 
men köper också interna tjänster från tekniska förvaltningen. 
 Verksamheten har ingen egen kassa- eller finansförvaltning 
utan detta hanteras via kommunens ekonomiavdelning. Balans-
räkningen har därför förenklats och innehåller få omsättningstill-
gångar eller kortfristiga skulder. 
 Värnamo kommun klarar de miljökrav som EU ställt på 
Sverige och Värnamo. Utbyggnad av vatten och avlopp pågår till 
orterna Kärda – Forsheda – Bredaryd som också ansluts till det 
nya reningsverket. 

Kommunens allmänna VA-anläggning förser huvuddelen av kommuninvånarna och flertalet industrier och andra verk-
samheter med dricksvatten och avlopp. I reningsverken behandlas avlopp från i stort sett samtliga hushåll i kommunen 
antingen som direktanslutet spillvatten eller genom behandling av slam från enskilda slamavskiljare. Dessutom tar VA-an-
läggningen hand om dagvatten, det vill säga regn- och dräneringsvatten från tätbebyggda områden.
 VA-anläggningen har cirka 7 000 anslutna abonnenter vilket motsvarar drygt 80 procent av kommunens invånare. 
Ytterligare cirka 2 930 abonnenter med enskilt avlopp har kommunal slamtömning
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Resultaträkning Noter till resultaträkningen
1. Budgeterade brukningsavgifter avser externa avgifter.  

2. Anläggningsavgifter, alltså till största delen den 
engångsavgift som betalas vid anslutning av en ny 
fastighet, avser i huvudsak kostnader för att dra fram 
ledningar.  Avgiften redovisas som en förutbetald 
intäkt i resultaträkningen. (se vidare i not 3)  

3. Ledningarna skriv av på 50 år därför avsätts 49/50 av 
avgiften som förutbetald intäkt och återförs med 1/50 
per år under de resterande 49 åren. (se not 2) 

4. Kommunbidrag avser tillskott av skattemedel till 
VA-verksamheten. 

5. Interna brukningsavgifter och anläggningsavgifter av-
ser kommunens egna fastigheter och beräknas enligt 
taxa på samma sätt som för externa abonnenter. 

6. VA-verksamheten nyttjar fordon och maskiner som 
redovisas på gemensamma produktionsresurser. 
Kostnaderna fördelas per nyttjad timma. 

7. Avser VA-verksamhetens kostnader för tekniska 
förvaltningens gemensamma administration och 
beräknas som VA-verksamhetens andel i förvaltning-
ens totala omsättning. VA-verksamheten köper interna 
tjänster, såsom administrativa tjänster från tekniska 
förvaltningen.  
 

8. Interna kostnader avser bland annat köp av verksam-
het, tex från avdelningen gata/park.  

9. Anläggningar och inventarier skrivs planenligt av med 
rak linjär avskrivning över respektive tillgångs beräk-
nade nyttjandeperiod. Komponentindelning tillämpas. 
 

10. Avser nettot av intern kostnadsränta för det kapital 
som är låst i verksamhetens anläggningstillgångar 
och intern intäktsränta för avsättningar och fonderade 
medel. Räntesatsen för 2018 är 1,75 % och följer 
rekommendation från Sveriges kommuner och 
landsting.

Belopp i miljontals kronor (mnkr) Not Budget 2018 Bokslut 2018 Bokslut 2017

Verksamhetens intäkter 

Externa intäkter

Brukningsavgifter 1 73,0 68,6 64,9

Anläggningsavgifter 2 9,5 6,3 10,5

Periodisering av årets anläggningsavgifter 3 -9,5 -6,4 -10,5

Periodisering av tidigare års anslutningsavgifter 1,0 1,3 1,0

Upplösning av investeringsfond 2,5 2,5 2,5

Förändring av kortfristig skuld till abonnentkol-
lektivet (förutbetalda intäkter) 0,0 0,0 0,2

Övriga intäkter 1,6 1,0 0,0

Interna intäkter

Kommunbidrag 4 0,5 0,5 0,5

Brukningsavgifter 5 0,0 2,8 3,1

Anläggningsavgifter 5 0,0 0,3 0,1

Övriga interna intäkter 0,0 0,9 1,2

Summa intäkter 78,6 77,8 73,6

Verksamhetens kostnder  

Externa kostnader

Personalkostnader -27,3 -31,1 -30,1

Övriga externa kostnader -10,1 -10,0 -9,4

Interna kostnader

Fordon, maskiner 6 -0,7 -1,6 -1,4

Administrativa kostnader 7 -5,0 -5,0 -6,9

Övriga kostnader 8 -6,4 -5,2 -2,6

Kostnad före avskrivningar -49,5 -52,9 -50,4

Avskrivningar 9 -19,3 -20,1 -19,8

Finansiella kostnader 10 -9,1 -9,2 -8,7

Resultat före dispositioner 0,0 -4,5 -5,2

Avsättning till investeringsfond 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 0,0 -4,5 -5,2

Räkenskaper
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Balansräkning Noter till balansräkningen
11. Avser bokförda värden på anläggningstillgångar, 

vattenverk, avloppsverk och ledningsnät, beräknade 
som nettoinvesteringen minus linjär avskrivning 
under nyttjandetiden. Dessutom ingår kostnader för 
nyttjande av mark för anläggningar och ledningar 
enligt särskild värdering.  

12. De största investeringarna under året redovisas i 
tabellen nedan. 

 

Projekt Investering (mnkr)

Överföringsledning Bredaryd–Stomsjö 16,5

Pumpstation Bredaryd–Pålslund 3,8

VA-ledning Amaturgatan, Ringvägen 2,1

13. Se resultaträkningens not 9. 

14. Fonden har bildats genom avsättningar av tidigare års 
driftöverskott. Upplösen av fonden sker fr o m 2015 
i takt med avskrivningarna på det nya reningsverket 
under 33 år. 

15. Se resultaträkningens not 2, 3 samt 5. 

16. Den del av anläggningstillgångarna som inte balan-
seras av avsättningar, fonderingar och anläggnings-
avgifter utgör en skuld till kommunens finansförvalt-
ning.

Redovisningen följer de grundläggande principer som finns i 
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), Lagen om 
kommunal redovisning (1997:614) samt de rekommendationer 
som ges ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR).
 Avskrivningstider på anläggningstillgångar följer rekommen-
derade tider från Sveriges Kommuner och Landsting och speglar 

den uppskattade nyttjandeperioden. Från 2015 tillämpas kompo-
nentavskrivningar. Ränta på kassaflöden beräknas ej.
 Långfristiga lån motsvarar anläggningstillgångarna med avdrag 
för avsättningar, fonderingar och förutbetalda anläggningsavgif-
ter. På lånet betalas en ränta på 1,75 procent som belastat årets 
driftsresultat. 

Redovisningsprinciper för vatten och 
avloppsverksamheten

Belopp i miljontals kronor (mnkr) Not Bokslut 2018 Bokslut 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Ingående balans 11 634,8 605,3

Årets investeringar 12 47,6 49,5

Årets avskrivningar 13 -20,1 -19,8

Avyttringar och korrigeringar -0,1 -0,2

Summa anläggningstillgångar 662,2 634,8

SUMMA TILLGÅNGAR 662,2 634,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Ackumulerad resultat -9,7 -5,2

Summa eget kapital -9,7 -5,2

Avsättningar

Investeringsfond 14

Ingående värde investeringsfond 74,9 77,4

Upplösning av investeringsfond reningsverk -2,5 -2,5

Utgående värde investeringsfond 72,4 74,9

Summa avsättningar 72,4 74,9

Långfristiga skulder

Förutbetalda anläggningsavgifter 15

Ingående värde anläggningsavgifter 55,5 46,1

Årets avsättning 6,6 10,7

Uttag under året -1,4 -1,3

Utgående värde anläggningsavgifter 60,7 55,5

Lån av kommunen 16 538,8 509,6

Summa långfristiga skulder 599,5 565,2

Kortfristiga skulder

Skuld till abonnentkollektivet 0,0 0,0

Summa kortfristiga skulder 0,0 0,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 662,2 634,8

Räkenskaper
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Årsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) vilket bland annat innebär att:

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

•  Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där 

inget annat anges. 
• Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 

redovisningssed. 
• Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till 

det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde.

Förändrade redovisningsprinciper

Taxekollektivet för renhållning betalar från och med 2018 sina 
avgifter till Kommunalförbundet SÅM. Ansvaret för deponier 
kvarstår dock för kommunen. Tidigare fonderade medel används 
för sluttäckning av deponier. Driftskostnader av deponier täcks 
numera av skattemedel. 
 Samtliga nyinvesteringar 2018 som inte är pågående har akti-
verats per 2018-07-01. Vid nybyggnationer där investeringsbe-
loppet överstiger 20 mnkr påbörjas avskrivningar vid tidpunkten 
för ianspråktagandet. Några investeringar över 20 mnkr har inte 
aktiverats under 2018. 

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommu-
nalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i. Utöver 
de helägda bolagen ingår i den sammanställda redovisningen från 
2018 också Värnamo kommuns andel i kommunalförbundet SÅM 
(Samverkan Återvinning Miljön). Övriga kommuner som ingår i 
SÅM är Gislaved, Vaggeryd och Gnosjö. 

Jämförelsestörande poster

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

Intäkter

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

Redovisningsprinciper

bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos (feb 
2019). Denna innehåller dock ingen förändring i förhållande till 
decemberprognosen.

Övriga intäkter

Anläggningsavgifter för vatten och avlopp periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod som är 50 år. 
 I enlighet med RKR 18:1 tas investeringsbidrag från och med 
2016 upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristi-
ga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 
Värnamo kommun gör dock ett undantag för bidrag som samman-
lagt uppgår till mindre än 1 mnkr. Dessa redovisas som reducering 
av materiell anläggningstillgång.

Kostnader

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

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

Komponentavskrivningar
Värnamo kommun tillämpar komponentavskrivning. 
Komponentfördelning av nya investeringar genomförs på 
anläggningar där anskaffningsvärdet överstiger 500 000 kronor 
vid inregistreringstillfället men kan vid behov även tillämpas på 
investeringar med lägre belopp.

Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 4, 5, 
7, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50, 60, 70 och 80 år.
 En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive 
tillgång görs i samband med att avskrivningen påbörjas.
 Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns särskilda 
skäl för detta (till exempel verksamhetsförändringar, teknikskif-
ten, organisationsförändringar). Normalt omprövas dock inte 
tillgångars nyttjandeperiod. 

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora 
nominella belopp varje år. 

Räkenskaper
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Gränsdragning mellan kostnad och investering

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

Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 1 
mnkr och pågår under minst 6 månader ingår lånekostnader. Rän-
tesatsen utgörs av den genomsnittliga räntesatsen för kommunens 
långfristiga lån. 
 Anläggningstillgångarna redovisas som nettotillgång utan upp-
delning på ackumulerade anskaffningar och avskrivningar.

Avsättningar

Under 2011-2015 genomfördes byggnationen av ett nytt avlopps-
reningsverk. I nuläget pågår byggnation av därtill hörande överfö-
ringsledningar. Under många år har överskotten från VA-verksam-
heten avsatts för denna investering. Sammanlagt fanns 82,4 mnkr 
i fonden. Reningsverket blev klart och togs i bruk i augusti 2015. 
Upplösningen av fonden sker under 33 år med start 2015. Det 
årliga beloppet som upplöses och återförs som intäkt i VA-verk-
samheten uppgår till 2,5 mnkr. Ytterligare avsättning till fonden 
kan inte ske efter 2015.

Underskott i verksamheten Vatten och avlopp

I bokslutet 2017 och 2018 redovisar VA-verksamheten ett under-
skott. Underskottet redovisas och märks upp under eget kapital. 
Underskottet ska hämtas hem av VA-verksamheten inom en 
treårsperiod. 

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 
från och med 2017 beräknade enligt RIPS17. 
 Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension 
redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda 
till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvars-
förbindelse.
 Pensionsförpliktelser intjänade från år 1998 redovisas som av-
sättning enligt gällande rekommendation. Pensionsrätt avseende 
inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp har tecknats försäkring för 
och premier inbetalas löpande.

Leasingavtal

Kommunen har 104 leasingavtal som har en längre total löptid än 
tre år. Dessa är beloppsmässigt förhållandevis små och har inte 
redovisats som finansiell leasing i enlighet med rekommendation 
13.1 från RKR. Dessa redovisas istället som operationell leasing.

Räkenskaper
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Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-
organ. Den har ett helhetsansvar att leda, styra och följa upp 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med 
ledningen av den kommunala verksamheten och arbetar med stra-
tegiska frågor och övergripande samordning av förvaltningarnas 
verksamhet. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder, 
kommunala bolag och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska 
övervaka den ekonomiska förvaltningen, att verksamheten bedrivs 
enligt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, 
att lagar och förordningar följs samt att medlen används på ett 
ändamålsenligt sätt. 

2. Verksamhetsåret 2018 
2.1 Strategier och metoder
Samordning

Kommunledningsförvaltningen har utövat sitt samordnings-
uppdrag på flera sätt under 2018. En organisationsutredning 
har genomförts. Planeringsunderlag har tagits fram, så som 
befolkningsprognos, forum för långsiktig planering i kommunens 
ledningsgrupp kring kommande investeringar (it och verksam-
hetslokaler) samt gemensamt arbete med barn- och utbildnings-
förvaltningen kring konsekvenser av kommunens vision. Värnamo 
Kommunala Industrifastigheter genomför konceptet Gummifabri-
ken på uppdrag åt Värnamo kommun. Ett nytt avtal har antagits av 
kommunstyrelsen som gäller under de kommande åren.
 Arbete med kommungemensamma lösningar, samordning och 
stöd till övriga förvaltningar har skett även på andra områden. 
HR-systemet ska utvecklas och en GGVV-gemensam förstudie 
inför upphandling av HR-system har genomförts. Förberedelser 
inför införande av nytt ekonomisystem som är användarvänligt, 
minimerar manuell hantering och är komplett utifrån samtliga 
verksamheters behov. Ytterligare exempel på samordning är ge-
mensam utbildning i systemförvaltningsmodell, pm3, utbildning 
i offentlighet och sekretess. Ett gemensamt arbete kring informa-
tionssäkerhet har införts. 

Styrning

Kommunens chefer utbildas och fortbildas i motiverande ledar-
skap. Hypergene är ett redskap för flera nivåer men främst första 
linjens chef i sitt uppdrag att leda och styra. Hypergene tillsam-
mans med nytt ekonomisystem, och senare nytt HR-system, ska 
ge verktyg för effektiv planering, budgetering, styrning, ledning, 
uppföljning och analys. Under 2018 har ett intensivt arbete ge-
nomförts med översyn av kodplan och införande av ekonomisys-
tem som används från 2019.

Uppföljning

Kommunledningsförvaltningen har arbetat på flera sätt med 
uppföljning av verkställighet, samt följt upp hur arbetet att uppnå 
kommunens vision fortlöper. Fortsatt utveckling av metoder, mallar 
och resultatdialoger har pågått för uppföljning och sammanhål-
len rapportering av mål, kvalitet, resursanvändning och övriga 
nyckeltal. Det ger förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete. 
Även ärendehanteringssystemet Evolution ger förutsättningar för 
uppföljning av verkställighet. Översyn av styrdokument har fortsatt. 
Många styrdokument återstår att ses över under 2019 då nyvalda 
politiker börjat sitt arbete. På kommunstyrelsens uppdrag har en 
genomlysning skett av barn- och utbildningsnämndens verksamhet 
och ekonomi. Utredningen har genomförts med hjälp av KPMG. 

Medborgares och medarbetares delaktighet

I september genomfördes allmänna val, där valdeltagandet ökade 
något jämfört med 2014. Valdeltagandet för riksdagsvalet i Värna-
mo var 87,70 procent. Kommunikation kring visionens innebörd, 
utmaningar och möjligheter sker i flera kanaler. Medborgare och 
samhällsaktörer bjuds in till medskapande och delaktighet, för 
att kommunen som plats och organisationen ska nå sina mål. 
Möjlighet att påverka ges via medborgarinitiativ. Kommunen har 
haft åtta tillfällen med landsbygdsdialog i fyra orter under 2018. 
Kommunens kanaler via sociala media har ökat sina följare och 
antalet interaktioner. I juni 2018 invigdes kontaktcenter vilket 
ökat tillgänglighet och att medborgaren får svar på sina frågor. 
Den externa hemsidan blir alltmer kontaktcenter på nätet. Arbete 
för att möta krav på tillgänglighet och interaktion har pågått under 
året. Hemsidan www.varnamo.se fick ny struktur under 2018 som 
bland annat innebar talande webb och behovsanpassad meny. Den 
grafiska profilen har uppdaterats. I arbetet att öka ungdomsin-
flytande har demokratidag genomförts, ungdomsråd startats upp 
och enkäten Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken har 
genomförts. 
 Genom intern kommunikation kring vision, mål, värdegrund, 
medarbetarskap och ledarskap bjuds medarbetare in till medska-
pande och delaktighet att kommunen som plats och organisatio-
nen ska nå sina mål. Medarbetares delaktighet stärks genom att 
chefer utbildas i och stöds i att tillämpa ett motiverande ledarskap. 
Medarbetardagarna, med rekordstort deltagande, hade tema 
arbetsglädje.

Kompetensförsörjning - rekrytera, utveckla och behålla 

medarbetare

En översyn kring chefers förutsättningar för ett nära och närvaran-
de ledarskap har påbörjats. En handlingsplan kopplat till Policy – 
Värnamo kommun som arbetsgivare har tagits fram.  Kommunen 
har deltagit i ESF-projektet ”En hälsosam arbetsplats för ett 
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hälsosamt arbetsliv”. Projektet innehåller så väl kompetensut-
vecklingsinsatser som process- och metodutveckling. Arbetet med 
Heltidsresan fortsätter och samtliga förvaltningar är nu igång. 
Under hösten har utbildningar genomförts för alla chefer i den 
riktlinje för lönebildning och de nya lönekriterier som togs fram 
under 2017. Campus Värnamo har genom kompetensakademien 
möjliggjort kostnadseffektiva utbildningar.  
 Näringsliv och kommun har tagit fram förslag på hur före-
tagsklimatet kan förbättras. En nationell konferens arrangerades 
tillsammans med Ditt Värnamo för personer som arbetar med 
platsattraktivitet och inflyttarlots. Värnamos platsvarumärke har 
synts i samband med Rutan, evenemang såsom inspelning av 
Antikrundan, SM i polishund med flera evenemang. Under 2018 
beslutade Värnamo Näringsliv AB att flytta över arbetet med 
turism och besöksnäring från bolaget till kommunen. 

Samordna och följa upp arbetet för minskad klimatpåverkan

I januari 2018 antogs Policy för fordon under 3,5 ton. Där är 
el och biogas prioriterade drivmedel. Andel miljöbilar med 
förnyelsebara bränslen (gas, el eller elhybrid) har ökat till 24 
procent.  Projektet ”Värnamo laddar upp” har bidragit till resultatet. 
I februari 2018 antogs Plan för Värnamo kommuns miljöarbete. 
Uppföljning sker under januari 2019. Ett ökat kommunikationsar-
bete har inletts om kommunens ambitioner inom klimatområdet. 
Detta genom månatligt nyhetsbrev och digital miljöutbildning. 
Kommunen är kranmärkt, vilket innebär att flaskvatten inte köps in. 

2.2 Digitalisering
En modell för att redovisa realiserad nytta av digitala investering-
ar har tagits fram. Detta för att säkerställa att nyttan står i paritet 
med de investeringar som görs. Länets kommuner arbetar med 
digitaliseringen gemensamt i Digitaliseringsrådet Jönköpings län. 
Digitaliseringsrådet har genomfört Dimios, där organisationens 
digitala mognad kartläggs. Värnamo kommun får där en kom-
mun- och länsrapport. 
 Nytt ekonomisystem från 2019 effektiviserar genom minskat 
antal system, och minskad manuell hantering samt enklare inlogg-
ning. Arbetet med beställningar via e-handelsmodulen minskar 
de manuella momenten.  Ekonomi- och inköpsprocesser samlas i 
ett system. Ett arbete har påbörjats att effektivisera och förbättra 
processerna i HR-systemet för bemanning och vikarieanskaffning. 
Detta arbete berör flera förvaltningar. Digital anslagstavla för anslag 
av beslut och protokoll på varnamo.se, har ersatt manuell hantering 
och ökat medborgarnyttan. De förtroendevalda får möteshandlingar 
via läsplatta eller dator med ny lösning. Övergången till denna gör 
att samhällsbyggnadsnämnden har samma lösning för utskick inför 
nämnd, trots att de inte använder Evolution som diarie- och ärende-
system. Alla på banan-projektet har startats och genererar nyttor i 

form av ökad nyttjandegrad av redan gjorda investeringar i digitala 
enheter och licenser.
 Appar har införts för registrering i HR-systemet. Detta ger che-
fer förutsättningar att arbeta platsoberoende och att medarbetare 
kan göra stämplingar i telefonen. Digitala verktyg används också  
vid landsbygdsdialog, där medborgare kan lämna synpunkter och 
kan följa planerade, pågående och avslutade åtgärder. Internut-
bildningar filmas och läggs på Nettan. 

3. Nämndens mål, ekonomi, 
HR och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
Att Värnamo kommun är en växande kommun är både en 
möjlighet och utmaning. Med detta ökar efterfrågan på kommu-
nens service och tjänster. Organisationens förmåga till snabba 
omställningar och samverkan utmanas. Ytterligare steg kan tas 
mot ökad helhetssyn, koncerntänk och samordning.  
 Det gäller även området att skapa förutsättningar för 
verksamheterna att rekrytera, kompetensutveckla och behålla 
personal. Verksamheten har genomförts inom budgetram, med 
ett överskott på 4,4 mnkr. 
 Kommunledningsförvaltningen har låg personalomsättning. 
Medarbetarna har låg genomsnittlig sjukfrånvaro.

3.1 Nämndens mål 
3.1.1 Jämförelse av resultat

Kommunstyrelsens mål riktas mot uppföljning, en effektiv 
resursanvändning genom samordning och utvecklat arbetssätt, 
inte minst genom digitalisering. Enkätresultatet och öppna svar 
från personer i övriga förvaltningars ledningsgrupper avspeglar en 
stegrad förväntan på kommunledningsförvaltningens leverans att 
samordna, utöva ledning och styrning samt bistå med strategiska 
underlag, analys och uppföljning av resultat.
 Nämndens arbete att externa och interna kontakter ska präglas 
av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet tog ett stort steg 
framåt i och med uppstart av kontaktcenter. Medborgarinitia-
tiv och landsbygdsdialog är viktiga verktyg för att medborgare 
ska känna delaktighet i kommunens utveckling. Det öppnar för 
stegrad förväntan även hos medborgaren i vad kommunen ska 
leverera. Arbetet att skapa förutsättningar för att rekrytera, behålla 
och kompetensutveckla personal stärks genom att medarbetare får 
möjlighet till kompetensutveckling, önskad sysselsättningsgrad 
samt ges mandat och ansvar i sin yrkesroll i en organisation där 
ett motiverande ledarskap tillämpas. Målet att aktivt leda utveck-
lingen i organisationen inom områdena resande och energianvänd-
ning är fortsatt inte uppfyllt. 
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Medarbetarna är nöjda med sin upplevda arbetssituation gällande ledarskap och personlig utveckling. 

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Enkät till förvaltningars ledningsgrupper. Andel som svarar att de är nöjda med KLFs arbete att:

– profilera Värnamo kommun som arbetsgivare 65% 50% 70%

– skapa förutsättningar för verksamheterna att rekrytera 50% 35% 55%

– skapa förutsättningar för verksamheterna att kompetensutveckla och behålla personal 69% 50% 70%

– skapa samverkan med externa aktörer för att underlätta rekrytering 27% 15% 21%

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap 81 - 82

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation 83 - 82

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

Nämndmål: Bedömning:

Kommunstyrelsen följer upp resultat och stimulerar till en strategisk utveckling i Värnamo kommun.

Kommunstyrelsen leder och stödjer förvaltningarna genom att skapa förutsättningar att bedriva verksamheten med rätt kvalitet och 
resurseffektivitet.  

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andel av utvalda nyckeltal för målkriterier (hållbarhet attraktivitet, tillväxt och trygghet) 
som utvecklas i positiv riktning jämfört med 2015

60% 61% 58%

Enkät till berörda: Andel som svarar att de är nöjda med KLFs arbete att:

– leda och utveckla kommunens strategiarbete 78% 61% 75%

– ge stöd genom service 63% 52% 65%

– följa upp och analysera resultat 41% 45% 45%

– medverka till en effektiv resursanvändning 26% 32% 30%

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

KKiK*mått 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får 
ett direkt svar på en enkel fråga?

59% 80% 67%

KKiK mått 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de 
via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

75% 80% 83%

Andel ärende som kommunvägledare har besvarat och ej kopplat vidare. 
OBS: Från 2019 är definitionen för löst ärende ”Medborgaren får hjälp i första kontakten med 
kontaktcenter, och behöver inte återkomma” 

- 40% 40%

Enkät vid landsbygdsdialog: Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka inom de 
kommunala verksamheterna? (0-10)

5,3 4,8 6,2

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning 4,2 - 4,1

Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetarengagemang) Styrning 82 - 78

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar 4,1 - 4,2

*KKiK: Kommunens kvalitet i korthet

3.1.2 Mål i sammandrag
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3.2 Nämndens Ekonomi
3.2.1 Driftsredovisning 

Kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltningen) driftbudget 
för 2018 är 88,8 mnkr. Helåret 2018 visar ett överskott på 4,4 
mnkr. Överskottet beror på:
• Försening i färdigställandet av Gummifabriken har inneburit 

senare hyror, för nya lokaler
• Feriearbetare – färre tjänster än budgeterat har blivit tillsatta, 

överskott 0,4 mnkr
• Utbildningar utförts i egen regi istället för att använda externa 

utbildare, överskott 0,4 mnkr
• Bredbandsbidrag – färre ansökningar än beräknat, överskott  

0,4 mnkr
• Infrastruktursatsningar/allmänna vägar – få ansökningar har 

inkommit, överskott 0,6 mnkr
• I övriga verksamheter finns både över- och underskott, totalt 

blir det +/- 0 för dessa verksamheter. Exempel på verksamheter 
med överskott: överförmyndarverksamhet 0,2 mnkr , fackliga 
företrädare 0,2 mnkr, kommunövergripande utredningar 0,1 
mnkr, minnesgåvor 0,1 mnkr. Exempel på verksamheter med un-
derskott: allmänna val – 0,2 mnkr, kommunstyrelsen – 0,2 mnkr, 
kontaktcenter – 0,1 mnkr, friskvårdssubventioner – 0,1 mnkr.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Antalet körda km/årsarbetare totalt(inkl personbil och lätt lastbil, exkl 
hyrbil, privat bil i tjänsten).

643 km/åa 694 km/åa Minska med 2 %

Antal körda km/årsarbetare resa privat bil i tjänsten 107 km/åa 105 km/åa Minska med 2 %

Andel åtgärder i styrdokument kopplade till miljömål* där åtgärder har 
verkställts inom fastställda tidsramar.

* exempelvis miljöprogram, energi- och klimatstrategi, plan för hållbar 
upphandling

32% genomfört 
(19 st)

48% påbörjat (28st)

20% ej påbörjat 
(12st)

38% genomfört 
(25 st)

49% påbörjat (32 st)

12% ej påbörjat 
(8 st)

Öka genomförande-
grad och minska

ej påbörjat 
2%-enheter.

Andel av KLFs medarbetare som instämmer i att de har tillgång till infor-
mation och kunskap för att agera och göra val i sitt arbete som leder till 
minskad miljöpåverkan.

92% 89% 85%

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

3.2.2. Investeringsredovisning 

Kommunstyrelsens (kommunledningsförvaltningen) investerings-
budget för 2018 är 7,9 mnkr. Helåret 2018 visar ett överskott på 1,9 
mnkr. I de 1,9 mnkr ingår både över- och underskott, bland annat: 
HR-system, totalt överskott på 1,6 mnkr beror på: 
• Ett lägre utfall dels avseende HR-system upphandling där för-

studie gjorts tillsammans med GGVV, istället för på egen hand, 
vilket inneburit en lägre kostnad och dels en lägre kostnad 
avseende befintligt system eftersom förstudie av HR-system 
pågått. Dessutom har en överenskommelse tecknats med leve-
rantören av schemaläggning som inneburit att ingen investering 
har gjorts vilket medfört ett överskott på 0,8 mkr. 

• Ekonomisystem: underskott på ca - 0,6,mnkr beror på tillkom-
mande kostnader i samband med ekonomisystemsbytet, för 
integrationer och anpassningar till den nya kodplanen har krävt 
mer arbete än först uppskattats.

• Inventarier kontaktcenter: underskott på -0,4 mnkr
• It-systemsatsningar är något framflyttade: överskott 0,7 mnkr  
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2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 66 66 Oförändrat

Tillsvidareanställda, årsarbetare 66 66 Oförändrat

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 5 5 Oförändrat

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 5 5 Oförändrat

Andel kvinnor, % 72,7 71,2 -1,5 procent-
enheter

Sysselsättningsgrad, % 99,90 99,96 +0,06 pro-
centenheter

Övertid, tkr 164 149 -15
Övertid, timmar 376 298 -78
Fyllnadstid, tkr 31 7 -24
Fyllnadstid, timmar 55 28 -27
Timlön, tkr 242 238 -4
Timavlönade, timmar 1 742 1 577 -165

Sjukfrånvaro, % 2,64 2,20 -0,44 pro-
centenheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 28,56 27,81 -0,75 pro-
centenheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr 330 326 -4

Personalomsättning, % 13,6 10,7 -2,9 procent-
enheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 13,6 4,3 -9,3 procent-
enheter

Pensionsavgångar, antal faktiska 0 3 +3

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022 Prognos 2023

Antal 2 0 1 2 2

3.3 Nämndens HR
Förvaltningens medarbetare har en hög sysselsättningsgrad. 
Personalomsättningen är lägre 2018 än 2017. Liksom i övriga 
organisationen har kvinnliga medarbetare högre sjukfrånvaro än 
manliga. Förvaltningens övertid och fyllnadstid har sin huvud-
sakliga orsak i toppar i arbetsbelastning. Timmar avseende timlön 
består av tillfällig arbetskraft, till exempel tentavakter, informa-
törer och resurslärare med flera. Dessa ersätter inte månadsan-
ställda utan arbetar sporadiskt utifrån verksamhetens behov. För 
förvaltningen utgör övertid, fyllnadstid och timlön mindre än en 
årsarbetare, eller 1,5 procent av den arbetade tiden. I förhållande 
till andra förvaltningar är det en låg andel. Snittet på kommunnivå 
är cirka 11 procent. 

3.3.1 HR i sammandrag

Nyckeltalen avseende sjukfrånvaro samt antal timmar avseende 
övertid, fyllnadstid och timlön avser perioden 171201-181130. 

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 7,9 6,0 1,9 3,2
Nettoinvesteringar 7,9 6,0 1,9 3,2

Största investeringar
Ekonomisystem 3,7 4,2 -0,5 0,3
Inventarier Kontaktcenter 0,2 0,6 -0,4 0,1
Dokument- och ärendehanteringssystem 0,5 0,2 0,3 0,2

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter -3,2 -4,5 1,3 -5,5

Kostnader 92,0 88,9 3,1 81,0

Nettokostnad 88,8 84,4 4,4 75,5

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Kommunfullmäktige 1,3 1,2 0,1 1,3

Kommunstyrelsen 5,2 5,4 -0,2 9,2

Partistöd 1,2 1,2 0,0 1,2

Utredningar 2,4 2,3 0,1 2,7

Överförmyndarverksamhet 1,4 1,2 0,2 1,2

Tillväxt och marknadsföring 18,5 16,0 2,5 12,0

Näringslivssamverkan 2,9 2,8 0,1 3,3

Turistverksamhet 1,6 1,6 0,0 1,6

Gator och vägar 0,7 0,1 0,6 0,4

Sysselsättning 1,8 1,4 0,4 1,3

Kollektivtrafik 1,5 1,5 0,0 0,3

Kommunledningsförvaltning (klf) 34,6 34,7 -0,1 31,7

Övrigt kommunledningsförvalt-
ningen (klf) 7,1 6,9 0,2 3,8

Personaladm åtgärder, förvaltn 
övergr 5,5 4,9 0,6 4,7

Serviceverksamhet (kontaktcen-
ter) 3,1 3,2 -0,1 0,8

Nettokostnad 88,8 84,4 4,4 75,5

3.2.3. Ekonomi i sammandrag

Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen
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2016 2017 2018

Antal energirådgivningstillfällen 300 170 Ca 150

Antal kontakter/rådgivningar för extern-
finansierade projekt

31 ansökn. 
(9 bevil-
jade, 3 

avslag, 1 
avslutad) 

40 ansökn. 
(10 bevil-
jade, 20 

väntar på 
beslut)

31 ansökn. 
(6 bevil-
jade,  12 
väntar på 
beslut)

Företagslots, antal första kontakter med 
potentiell etablerare 28 29 36
Andel chefer som använder Hypergene-
modulerna - mål och prognos 96% 94% 82%
Kravärenden, antal 2 201 2 270 2 255
Kundfakturor, antal 80 319 88 792 86 439
Inbetalningar, antal 84 335 88 956 86 770
Beräknade löner, genomsnitt per månad 4 803 4 779 4 777

4. Framtida utveckling och utmaningar

4.1 Kommunens uppdrag som samhälls- 
och demokratiaktör 
Värnamo kommun delar utmaningen med övriga kommunsverige 
hur framtidens välfärd ska finansieras och kompetensförsörjas. 
Medborgare förväntar sig god service och tjänster och en kom-
munledning som driver frågor kring samhällsutveckling och de-
mokrati. Kommunen behöver möta de konsekvenser som följer av 
att vara en växande kommun med effektiv resursanvändning och 
genom att förnya existerande arbetssätt, men också utveckla nya 
arbetssätt. Här är samverkan och medborgares och medarbetares 
medskapande nödvändigt för att uppnå effektiv resursanvändning. 

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal 4.2 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Att trygga kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för att 
uppnå visionen och för att fortsätta utveckla verksamheten. Ett 
verksamhetsnära stöd från bland annat HR-avdelningen efter-
frågas allt mer av förvaltningarna. Chefers förutsättningar är en 
viktig fråga för att trygga kompetensförsörjningen. En del i det är 
att HR-avdelningen ska kunna ge ett aktivt stöd. Sammantaget ger 
detta ett behov av att se över så väl arbetssätt som bemanningen 
på HR-avdelningen. Genom projektet Hälsosamma arbetsplatser 
för ett hälsosamt arbetsliv sker fortsatt arbete kring god arbetsmil-
jö och arbete för att minska sjukskrivning. 

4.1 Verksamhetsutveckling genom digitalisering 
Den digitala tekniken förväntas lösa flera välfärdsutmaningar, 
bland annat den arbetskraftsbrist som offentlig sektor står inför. 
Samtidigt leder också utvecklingen till stora behov av att utveckla 
digital kompetens i den befintliga arbetskraften, vi kan och vill 
inte byta ut den kompetenta personal som finns. Förutsättningarna 
för en sådan utveckling behöver prioriteras om digitaliseringen 
ska vara en del av lösningen på kravet på effektivisering och 
arbetskraftsbrist inom offentlig sektor. 

Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

Den 9 september hölls val i Sverige och i landets kommuner. För Värnamo 
innebar det en del förändringar i mandatfördelningen i kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen – Campus Värnamo

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente 
Campus Värnamo anordnar utbildningar på högskole- eller yrkes-
högskolenivå som leder till arbete. Kompetensutveckling genom-
förs också på olika nivåer, för både privatpersoner och anställda i 
privat eller offentlig sektor. Alla kurser och utbildningar styrs av 
efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, aka-
demi och offentlig sektor. Samarbete sker även inom olika forsk-
nings- och utvecklingsprojekt. Teknikcenter bidrar till näringslivets 
långsiktiga kompetensförsörjning genom ökat teknikintresse bland 
barn och ungdomar. 

2. Verksamhetsåret 2018 
Campus Värnamo

Arbetslagsutveckling samt strategiskt arbete har utförts med värde-
grund, målstyrning och entreprenöriellt förhållningssätt. Under året 
har hela arbetslaget genomfört IPU-profilanalys för att ytterligare 
förbättra förståelsen för varandra och kommunikationen i hela ar-
betslaget. Strategisk satsning kring arbete med arbetsplatsträffarnas 
upplägg och genomförande.

Utbildningsverksamhet

Utbildningsverksamheten har under året genomfört tio utbildnings-
program och tio fristående kurser. 164 tentamen har genomförts av 
externa distansstudenter på Campus Värnamo. Genomströmningen 
har minskat något jämfört med 2017 men ansökningssiffrorna till 
utbildningarna har ökat. 
 Utvecklingsarbetet med fokus på att de studerande utvecklar sin 
anställbarhet under utbildningstiden har fortsatt under året. Stu-
dentcoachens arbete har tagit form och aktiviteter har genomförts i 
alla klasser vid flera tillfällen. Campus Värnamo är med och driver 
utvecklingen av Jönköping Universitys nya distanskoncept. 

Näringslivssamverkan 

Två av tre yrkeshögskoleutbildningar beviljades i januari. Fyra 
ansökningar lämnades in i september, varav en är en ny utbildning. 
Partnerskap med 20 tillverkande företag har bildats och samordnas 
av en gemensamt finansierad kompetenscoach. Partnerskapet star-
tade i augusti. Uppdragsverksamheten inom näringslivssamverkan 
fortsatte att utvecklas under 2018. Totalt har 367 personer deltagit i 
olika aktiviteter. Verksamheten är medarrangör i projektet Kompe-
tensförsörjning via validering i F-län och har genomfört validering 
enligt svensk industrivalidering med 186 personer. 

Kompetensakademi 

Kompetensakademins verksamhet fortsätter att växa med än fler 
kursdeltagare. Totalt 73 aktiviteter och 2 260 deltagare. Tillsam-
mans med HR-avdelningen har verksamheten arrangerat Värnamo 
kommuns medarbetardagar som nu slog rekord med nästan 2 800 
deltagare. I samarbete med Teknikcenter har resan till skolans 
digitaliseringsmässa SETT arrangerats. Ett TED-event (Teknik, 
Ekonomi och Design) med studenter från Jönköping University och 
internationella studenter har genomförts åt Svenska träskyddsfören-
ingen som också finansierade projektet.  Under året har digitalise-
ringsprojektet Alla på banan startat. Mycket arbete har lagts på att 
kartlägga behoven och därefter starta utbildningar utifrån dessa.
 Strategiskt arbete har inletts tillsammans med Högskolan för 
lärande och kommunikation, Eksjö, Oskarshamn och Ronneby som 
syftar till att skapa studiegrupper för förskole- och F-3-lärarutbild-
ningar på dessa fyra orter. 

Teknikcenter

Det har varit fortsatt hög efterfrågan på Teknikcenters skolverksam-
het och det har resulterat i att 99 klasser besökt Teknikcenter. Dess-
utom har verksamheten anordnat 20 KomTek-kurser. Skolverk-
samheten och KomTek har tillsammans genererat 2 159 deltagare. 
Besökare i offentliga arrangemang som invigning av Teknikcenter 
och invigning av auditoriet är inte inräknade. Teknikcenter har varit 
involverad i arrangemang som Tjejkväll på biblioteket, Värnamo 
Simsällskaps dagläger, Ungdomsfestivalen i Smålandsstenar och 
Unga Internationella Vänner i Rydaholm. Tillsammans med Cam-
pus Värnamos övriga verksamhetsområden har Teknikcenter varit 
delaktig i TED-event samt medverkat i utbildningsverksamhetens 
uppstart.

3. Ekonomi och HR
3.1.1 Drift

Campus Värnamos driftbudget för 2018 var 20,1 mnkr. Totalt 
förbrukades 19,2 mnkr vilket gav ett överskott på 0,9 mnkr. Över-
skottet motsvarar 4 procent av den totala budgeten. 
 Överskottet beror främst på ökade intäkter på alla verksamhets-
områden.

3.1.2 Investeringar

Campus Värnamos investeringsbudget för 2018 var 2,1 mnkr. 
Totalt förbrukades 1,9 mnkr vilket gav ett överskott på 0,2 mnkr. 
Överskottet beror på framskjutna investeringar för Teknikcenter.

Årsberättelse per nämnd - Kommunstyrelsen - Campus Värnamo
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Årsberättelse per nämnd - Kommunstyrelsen - Campus Värnamo

2016 2017 2018 

Andel studenter från GGVV/Jkpg-området 47% 50% 38% 
Andel studenter som flyttar till Värnamo 14% 11% 12% 
Andel studenter som fullföljt utbildningen 61% 63% 57% 
Andel studenter med arbete eller studier efter 
genomgången utbildning 87% 89% 99% 

Antal personer som genomgått aktiviteter inom 
Ledarkraft 516 371 Inte aktuell

Antal aktiviteter inom Kompetensakademin 109 126 73 
Antal personer som genomgått kompetensut-
veckling inom Kompetensakademin 992 938 2 260 

Antal YH-ansökningar 4 3 4 
Antal aktiviteter inom Näringslivssamverkan - 10 11 
Antal deltagare i aktiviteter inom Näringslivs-
samverkan - 258 367 

Antal aktiviteter i Teknikcenter 164 183 189 
Antal besökare i Teknikcenter 1 646 1 986 2 159 
Andel flickor i Teknikcenteraktiviteterna 45% 46% 49% 

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 2,1 1,9 0,2 1,6
Nettoinvesteringar 2,1 1,9 0,2 1,6

Största investeringar
IT-utrustning högskoleutb. 0,2 0,2 0,0 0,6
Utrustning Teknikcenter, etapp 2 1,9 1,7 0,2 1,0

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter -10,1 -11,8 1,7 -9,3

Kostnader 30,2 31,0 -0,8 25,5

Nettokostnad 20,1 19,2 0,9 16,2

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Campus Värnamo 4,5 4,4 0,1 4,4

Näringslivssamverkan 1,3 1,5 -0,2 1,0

Utbildning 
(högskola och yrkeshögskola)

8,6 7,6 1,0 7,2

Kompetensakademin 2,4 2,4 0,0 2,2

Teknikcenter 3,3 3,3 0,0 1,4

Nettokostnad 20,1 19,2 0,9 16,2

3.1.3 Ekonomi i sammandrag

4. Framtida utveckling och utmaningar
Campus Värnamo

Verksamheten har stora utmaningar för att hitta sin roll i gummi-
fabrikskonceptet. Kopplat till medarbetarundersökningen planeras 
arbete inom området livssituation och hälsa.

3.2 HR i sammandrag

Utbildningsverksamhet

Under 2019 läggs fokus på att bibehålla god kvalitet i utbildningar-
na och vidareutveckla verksamheten för att få en högre genom-
strömning. Fortsatt utvecklingsarbete för att bidra till studenternas 
anställbarhet genom medvetet agerande i utbildningsarbetslaget 
i kombination med studentcoachens arbete. Fokus på utveckling 
av distanskoncept för Yh-utbildningar samt att öka antalet sända 
föreläsningar inom sjuksköterskeprogrammet. 

Näringslivssamverkan 

Fokus under 2019 ligger på att vidareutveckla organisation och 
verksamhet kring partnerskapet mellan Campus Värnamo och före-
tagen samt att rekrytera 20 nya företag. Vidareutveckla samverkan 
med näringslivsbolag, näringslivsföreningar samt branschorgani-
sationer. Vidareutveckling av flexibla upplägg för yrkeshögsko-
leutbildningar. Fortsatt arbete med att ta hand om resultatet från 
genomförda valideringar enligt Svensk industrivalidering hos ett 
antal företag i regionen som gjorts 2018 med syfte att utbilda för att 
fylla kompetensluckor.  

Kompetensakademi 

Fortsatt strategiskt arbete för att bedriva högskoleprogram i Värna-
mo även i framtiden. Intresset för att förlägga högskoleutbildningar 
utanför högskoleorterna är svalt. För att öka attraktiviteten är ökad 
digitalisering och forskningsanknytning viktiga delar. Under 2019 
bör dessa områden utredas. Strategiskt arbete fortsätter tillsammans 
med Högskolan för lärande och kommunikation för förskole- och 
F-3-lärarutbildningar. 
 Hälsohögskolan, Jönköping University, är beredda att fortsätta 
anta studenter till en studiegrupp till Sjuksköterskeprogrammet i 
Värnamo. Samverkan med Jönköping University inom innovation, 
teknik, ekonomi och design (TED) och materialresa diskuteras. En 
plan för fortsättning av digitaliseringsprojektet Alla på banan ska 
tas fram för kommunens kontinuerliga kompetensutveckling inom 
området. Den framtida finansieringen av denna verksamhet behöver 
diskuteras. Verksamheten räknar med en förlängd projektfinansie-
ring under år 2020.

Teknikcenter

Behovet att utbilda personer inom tekniska yrken kommer vara 
fortsatt högt på både gymnasial- och eftergymnasial nivå. Satsning-
en på att stärka teknikintresset bland barn och ungdomar är fortsatt 
prioriterat. För att kunna öka antalet skolgrupper fortsätter arbetet 
med att utbilda pedagoger inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
Kommande år leder pedagogerna egna grupper i Teknikcenter. En 
större variation på kurser och erbjudanden utvecklas kontinuerligt. 
Teknikcenter vill vara en viktig part i innovationsprojekt i samver-
kan med akademi och näringsliv. Fortsatt strategiskt arbete med 
att knyta teknikföretag nära Teknikcenter i syfte att öka samverkan 
med och intresset för företagen samt att bidra till att finansiera 
verksamhetens materialinköp. 
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Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente 
• Har ägandeansvaret för kommunens fasta och lösa egendom 

inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
• Svarar för den på kommunen ankommande byggverksamheten 

och fastighetsförvaltning, utförande av ny-, om- och tillbygg-
nader av fastigheter för kommunens räkning, kommunens egna 
bostäder och lokaler.

• Svarar för byggande, drift och underhåll av gator och vägar, 
broar, torg och andra allmänna platser, samt kommunens förråd 
och verkstäder, maskiner samt fordon.

• Är kommunal väghållare.
• Är huvudman för kommunens allmänna VA-anläggning.
• Är ansvarig för kommunens skogar och parkanläggningar.
• Fritidsverksamhet med koppling till utskottets ansvarsområde.

2. Verksamhetsåret 2018 
Driftverksamheten har generellt utvecklats mot att i högre 
grad jobba med stöd av fastställda drift- och underhållsplaner. 
Förvaltningen har ökat investeringsvolymen jämfört med tidi-
gare år, dock är det fortsatt behov att öka precision kopplat till 
planering och genomförande av projekt. Flera byggprojekt inom 
fastighet har påbörjats, bland annat ny skola, köksombyggnad och 
omsorgslokaler vid Östboskolan. Projektering av förskolor vid 
Mosslelund och i Rydaholm är genomförd. Inom fritid noteras 
reell ökning av besökande i simhallen samt stärkt kundnöjdhet. 
Dränage av Finnvedsvallen är genomförd vilket innebär högre 
plankvalitet. Skötsel av parker i tätorten håller hög kvalitet, dock 
har utdragen vinter inneburit att de västra tätorternas skötsel har 
försenats. Vägunderhållet fortskrider med generellt hög kvalitet 
som resultat. Förvaltningen fullföljer byggnation av VA-överfö-
ringsledningar vilka kopplas in våren 2019 i Bredaryd och Forshe-
da. Stort industriområde vid Vita rör och bostadsexploatering vid 
kvarteret Draken/Ödlan fullföljs och blir klart före sommaren 2019.

2.1 Digitalisering
Under 2018 har förvaltningen inga startade eller pågående etable-
ringar av digitala projekt.

3. Nämndens mål, ekonomi, 
HR och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
På fastighetssidan har kommunen stort behov av att etablera 
goda lösningar. Detta både vad gäller att ersätta tillfälliga lös-
ningar, ombyggnation och nybyggnation enligt beskrivning som 
följer. Fritidssidan har positiv utveckling över hela området. 
Kommunen som väghållare levererar hög kvalitet. VA-sidan 

utvecklas fortsatt genom etablering av överföringsledningar. 
För att säkra tillgången på friskt vatten inför framtiden behöver 
beslutsunderlag för reservvattensystem slutföras. Gällande 
kompetensförsörjning lyckas förvaltningen rekrytera och behål-
la personal inom de flesta områdena.

3.1 Nämndens mål 
På fastighetssidan har kommunen stort behov av att etablera goda 
lösningar för grundskolan som idag har ett flertal tillfälliga pavil-
jonger. Medborgarförvaltningen (MBF) har behov av säkrare och 
mer samlade lokallösningar. MBF kommer under 2019 beredas 
goda lösningar för lokaler i stadshuset och i polishuset. Grund-
skolan får ett rejält tillskott då Exposkolan blir klar till hösten 
2019, dock är grundskolans lösningar beroende av att Trälleborgs-
skolan byggs om och av att en ny grundskola etableras i tätorten. 
Trälleborgsskolan är under detaljplane- och projekteringsprocess 
och beslut om placering av ny skolan fattas förhoppningsvis till 
sommaren 2019 vilket kan ge att ny skola är på plats cirka 2022.
 Fritidssidan är under utveckling. Med stöd av rapporten om 
framtida idrottsanläggningar kommer området som helhet möta 
framtiden positivt. Vidare är fritidsområdets koncept med fokus 
på aktiv fritid och stärkt folkhälsa under inarbetning. Positiva 
tecken noteras över hela området och effekten bedöms bli påtaglig 
i en tre- till femårsperiod.
 Kommunen som väghållare levererar god kvalitet främst inom 
tätorten, även i kransorterna är det en god kvalitet. Väghållningen 
i kransorterna är under utveckling med stöd av genomarbetade 
avtal i enhetligt system med vägföreningarna.
 Kommunens allmänna platser och parker håller alltjämt en god 
kvalitet i tätorten, även i kransorterna är kvalitet oftast god och 
detta sköts i samarbete med bland annat vägföreningarna.
 VA-sidan är under utveckling vilket främst märks genom fort-
satt etablering av överföringsledningar vilka kommer vara färdiga 
och inkopplade i Forsheda och Bredaryd till sommaren 2019. 
Överföringsledning till Bor är fortfarande under process med 
Lantmäteriet, dock är det viktigt att denna ledning kan utföras 
inom kort.
 Kommunen behöver etablera ett reservvattensystem för att 
säkra tillgången på friskt vatten inför framtiden. Förvaltningen har 
genomfört flera provborrningar men vi har ännu inte lyckats pre-
stera ett beslutsunderlag kring frågan. Det bedöms dock klart 2019.
 Vad gäller kompetensförsörjning lyckas förvaltningen rekrytera 
och behålla personal inom de flesta områdena. Dock är det ytterst 
svårt att rekrytera ingenjörer med hög erfarenhetsnivå. Långsik-
tighet är ytterst väsentligt för att lyckas med detta.
 Förvaltningen jobbar framgångsrikt med fossilfria bränslen och 
fordon. Huvuddelen av både egna och inhyrda fordon och maski-
ner körs med fossilfria bränslen.

Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet
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KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål Fastighet: Bedömning:

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

Verksamhetsmål: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Förvaltningarnas behov av lokaler tillgodosedda. –

Optimerad drift och underhåll av fastigheter. –

Ändamålsenlig och miljövänlig lokalvård. –

Nämndmål Fritid: Bedömning:

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

Verksamhetsmål: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Aktivt verka för fysisk aktivitet, aktiv fritid o folkhälsa –

Professionell dialog och stark servicekänsla kännetecknar alla kontakter med kommunens 
fritidsverksamhet

–

Alla ska ges samma möjlighet till tillgång till våra arenor och en rik och aktiv fritid –

Fritidsverksamhet ska kännetecknas av en effektiv användning av resurser för att kort- och 
långsiktigt maximera värdeskapande.

–

Verksamheten ska kännetecknas av förbättrings- och utvecklingsarbete för att kontinuerligt 
utveckling.

–

Nämndmål Gata/park: Bedömning:

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

Verksamhetsmål: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Utbyggnad av vägnät och gång- och cykelvägar –

Rutiner för renhållning och snöröjning –

Långsiktigt vägunderhåll inklusive belysning –

God kvalitet vid kommunens park- och grönytor –

Nämndmål VA: Bedömning:

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

Verksamhetsmål: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Tillgång på rent dricksvatten på kort sikt –

Tillgång på rent dricksvatten på lång sikt –

Lägsta möjliga miljöpåverkan från avloppsvatten –

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

3.1 Mål i sammandrag

Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet
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3.2 Nämndens Ekonomi
3.2.1 Driftsredovisning 

Tekniska utskottets driftbudget för 2018 är 83,1 mnkr (skatte-
finansierad). Driftbudgeten är uppdelad i skattefinansierad och 
avgiftsfinansierad verksamhet. Underskottet är 0,9 mnkr för den 
skattefinansierad och ett underskott på 3,1 mnkr för den avgifts-
finansierade verksamheten, vilket beror på rivning av gamla 
reningsverket.
 Fastighetsverksamheten har ingen ramtilldelning utan finansieras 
via hyror (237 mnkr) från verksamheterna. Resultatet inom fastig-
hetsområdet påverkar Tekniska förvaltningens totala resultat.

3.2.2. Investeringsredovisning 

Tekniska utskottets investeringsbudget för 2018 är 337 mnkr. Av 
budgeten har 218,6 mnkr (65 procent) förbrukats under 2018.
Ett flertal byggprojekt har startats under året och flera fullföljs:
• Exposkolan årskurs 4-6, klart hösten 2019.
• Ombyggnad av kök och omsorgslokaler på Östboskolan, klart 

hösten 2019.
• Projektering ny förskola Rydaholm – färdigställs 2020.
• Projektering ny förskola Mosslelund – färdigställs 2020.
• Projektering servicebyggnad vid Norregårds fotbollsplan, byggs 

2019.
• Industriområde Vita rör, klart våren 2019.
• Bostadsexploatering vid kvarteret Draken/Ödlan, klart våren 2019.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Enkät Kritik på teknik 7,1 * Bättre

Andel besvarade anmälda ärenden i Infracontrol inom 24 h  – – Bättre

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning 3,7 * Bättre

Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetarengagemang) Styrning 71 * Bättre

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

En attraktiv arbetsplats dar medarbetare med rätt kompetens kan rekryteras.
En attraktiv arbetsplats där vi utvecklar och behåller våra medarbetare.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap 74 * Bättre

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation 75 * Bättre

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” 78 * Bättre

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

Implementera gällande miljöprogram och identifiera framtida vägval för ökad hållbarhet.  

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Antal personbilar som drivs med förnybara drivmedel. Bättre

Antalet körda km/år med elbil. – – Bättre

*Ej mätt 2018

Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet
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3.2.3. Ekonomi i sammandrag

Tekniska utskottets resultat 2018
-5,3 mnkr

Fastighetsavdelningen
Underskott: -0,9 mnkr
Det har rivits fler fastigheter än planerat inför 2018 vilket medfört 
högre kostnader.

Utfall skattefinansierad verksamhet
Administration:
Överskott: +0,3 mnkr

Gata-/parkavdelningen:
Överskott: +0,5 mnkr. 
Överskottet beror på återhållsamhet inom verksamheterna. Väg-
föreningarna har ökade kostnader och det beror på högre ambi-
tionsnivå, bland annat på underhåll och halkbekämpningsåtgärder.

Skogen:
Skogsförvaltningen ska ge ett genomsnittligt netto på 3 mnkr per 
år. Ny skogsbruksplan har tagits i bruk och ett större uttag kan ske 
under förutsättning att det är bra priser och sker i rätt takt. Nettot 
under 2018 var 3,3 mnkr.

Fritidsavdelningen:
Underskott: -0,7 mnkr
Förvaltningen har under en längre tid haft strukturellt underskott 
för simhallen i budgeten. Aktivt arbete med att hitta balans totalt 
inom fritidssektorn. Detta arbete fortskrider under 2019. Hälso-
center/FAR verksamheterna är enbart delfinansierade och frågan 
bör hanteras vid kommande budgetberedning.

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter -300,4 -330,8 30,4 -335,9
Kostnader 383,5 419,4 -35,9 426,3
Nettokostnad 83,1 88,6 -5,5 90,4

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Skattefinansierad verksamhet

Tekniska utskottet 0,0 0,1 -0,1 -0,1

Administration tekniska för-
valtningen

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

Fastighetsförvaltning 0,1 0,1 0,0 1,1

Övrig fastighetsverksamhet 1,9 2,8 -0,9 2,5

Fastighetsprojekt 0,0 0,0 0,0 0,0

Parker 8,5 7,5 1,0 7,6

Skog och kalkning -3,0 -3,3 0,3 -3,8

Gator och vägar 32,4 33,1 -0,7 30,9

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

Avfall 0,0 0,3 -0,3 0,0

Turistverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0

Fritidsverksamhet 9,2 8,7 0,5 9,1

Fritidsanläggningar 25,6 27,1 -1,5 31,5

Föreningar 4,9 4,6 0,3 4,4

Totalsumma skattefinansie-
rad verksamhet

83,1 84,2 -1,1 85,0

Avgiftsfinansierad verk-
samhet
Vatten och avlopp 0,0 4,4 -4,4 5,2

Totalsumma avgiftsfinansie-
rad verksamhet

0,0 4,4 -4,4 5,2

Nettokostnad 83,1 88,6 -5,5 90,4

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Bokslut 2017 Totalt budget tom 2018 Totalt utfall tom 2018

Inkomster 0,0 -8,0 8,0 -9,6
Utgifter 337,0 226,6 110,4 157,8
Nettoinvesteringar 337,0 218,6 118,4 148,2 0,0 0,0

Största investeringar:
Omb Östboskola hus B Grundskola 39,2 38,7 0,5 4,7 45,0 44,5
Östboskolan tillagningskök 34,2 18,4 15,8 3,6 38,0 22,2
Nytt industriområde Vita rör 17,2 17,2 0,0 0,3 17,5 17,5
Överföringsledning Bredaryd-Stomsjö 12,2 16,5 -4,3 23,7 72,5 76,9
Ombyggnad Östboskolan Hus C 26,1 11,4 14,7 1,7 28,6 13,8
Draken-Ödlan nytt bostadsområde 9,9 9,9 0,0 0,7 10,6 10,6
Planerat fastighetsunderhåll 10,1 9,2 0,9 0,0 Årligt anslag Årligt anslag
Beläggningar 7,9 8,9 -1,0 4,6 Årligt anslag Årligt anslag
Överföring Bredaryd-Pålslund pumpstation 14,8 3,8 11,0 0,0 15,2 4,2
Ombyggnad Ville Villekulla 7,4 3,3 4,1 0,5 8,6 4,5

Investeringar

Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet
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Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 187 196 +9

Tillsvidareanställda, årsarbetare 184 193 +9

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 12 10 -2

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 12 9 -3

Andel kvinnor, % 43,9 46,4 +2,5%

Sysselsättningsgrad, % 98,3 98,5 +0,2%

Övertid, tkr 1671 2061 +390
Övertid, timmar 4758 5353 +595
Fyllnadstid, tkr 81 28 -53
Fyllnadstid, timmar 427 141 -286
Timlön, tkr 846 497 -349
Timavlönade, timmar 7234 4531 -2703

Sjukfrånvaro, % 5,19 5,48 +0,29%

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 59,88 56,48 -3,40%

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 804 827 +23

Personalomsättning, % 9,2 5,2 -4%

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 5,4 4,7 -0,7%

Pensionsavgångar, antal faktiska 7 1 -6

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022 Prognos 2023

Antal 9 4 3 8 5

Deponier:
Underskott på -0,3 mnkr. (För 2018 ofinansierad verksamhet för 
att bygga upp erfarenhetsvärde.)
 0,3 mnkr är bland annat konsultutredning av de 30-tal gamla 
deponier som finns. Under 2018 har det varit minimala nerlagda 
driftkostnader för Stomsjö. Under 2019 beräknas det vara en 
kostnad på 1,4 mnkr, genomsnittlig driftkostnad bedöms till 1 
mnkr per år.
 Nedlagda kostnader under 2018 gällande sluttäckning Stomsjö 
är 5,1 mnkr. Kvarstående medel i fonden är 20,7 mnkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet (VA)
-4,4 mnkr 
Underskott -4,4 mnkr. 3,1 mnkr är rivning av det gamla renings-
verket och 1,3 mnkr är ökade avskrivningar samt räntekostnader.

3.3 Nämndens HR
Förvaltningen har låg omsättning på personal och alla medarbe-
tarna som vill arbetar heltid.
 Utfallet sammanlagt gällande övertid och fyllnadstid är 2018 
oförändrat (efter stor nedgång 2017).
 Förvaltningen har lyckats med viss rekrytering av ingenjörer 
men har fortsatt behov av rekrytering, främst av projekteringsin-
genjörer vilket är en svårrekryterad kompetens.

3.3.1 HR i sammandrag

4. Framtida utveckling och utmaningar
Gemensamt tekniska förvaltningen

Generellt är det viktigt att kommunen har en långsiktig och stra-
tegisk planering för förvaltningens ansvarsområden. Fördjupad 
översiktsplan (FÖP) är ett instrument som ger möjlighet att med 
framförhållning beskriva framtida etableringar av skolor, försko-
lor, kommunikation, boende- och industrietableringar samt övrig 
kommunal service och viktiga områden för kommunens framtida 
utveckling. Framförhållning med fem till tio år är ett minimum 
för detta för att möjliggöra att investeringar kan genomföras i takt 
med att behoven växer.
 Omställning till hållbar trafik är en fråga som är viktig, svår 
och strategisk för att Värnamo tätort även i framtiden ska vara 
attraktiv.
 Förvaltningens kapacitet att stödja kommunens vision är 
beroende av att förvaltningen lyckas med kompetensförsörjning, 
utvecklar ledarskap och att metoder utvecklas kontinuerligt.
Ledarskap ska utvecklas på alla ledningsnivåer inom förvaltning-
en för att stärka bland annat uppdragsstyrning, planering, service, 
uppföljning och delaktighet.
 Fastighetsavdelningen ska stärka strategisk lokalförsörjnings-
planering samt utöka kapacitet för utredning, projektering och 
projektledning inom både bygg och anläggning.
 Fortsatt utveckling av organisationen för förvaltning, drift och 
skötsel av fastigheter.
 Gata-/parkavdelningen ska stärka kapacitet för planering och 
uppföljning av verksamhet. Sambandet mellan övergripande 
trafikplanering och gatuprojekt behöver stärkas. Kvalitetssäkring 
och uppföljning av underhåll och skötsel, i samverkan med väg-
föreningarna, i kransorterna är centralt närmaste åren.
 Inom VA-verksamheten är fokus på reservvattensystem, nöd-
vattenplan och fortsatt arbete med överföringsledningar centralt 
de närmaste åren.
 Fritidsverksamheten ska utvecklas med stöd av reglerade un-
derhållsplaner mot beslutade mål- och kvalitetsnivåer. Konceptet 
för Värnamo hälsocenters verksamhet ska utvecklas för att på 
bästa sätt bidra till stärkt folkhälsa. Service- och kundfokus stärks 
och följs upp bland annat med enkäter. Utredning av framtida 
behov av fritidsanläggningar omsätts till konkreta planer och 
beslut. Projektet Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) påbörjas 
och förväntas bidra till ökad folkhälsa.
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Upphandlingsnämnden

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente 
Upphandlingsnämnden ansvarar för kommunens upphandlings-
verksamhet samt att upphandlingarna genomförs enligt gällande 
upphandlingslagstiftning samt i enlighet med kommunens 
särskilda föreskrifter/ beslut/ delegationer. Upphandlingsnämn-
den har det strategiska och övergripande ansvaret för konkur-
rensfrågorna i kommunen. Upphandlingsnämnden ansvarar för 
logistikplanering och administration och skötsel av kommunens 
fordon. Upphandlingsnämnden ansvarar för kommunens samtliga 
leverantörsfakturor och e-handel.

2. Verksamhetsåret 2018 
Upphandlingsenheten

På KS-strategi våren 2018 diskuterades strategisk upphandling 
tillsammans med SKL. Regeringen har tagit fram en nationell 
upphandlingsstrategi. Den innehåller struktur för hur upphand-
lande myndigheter och enheter kan arbeta för att utveckla sitt 
strategiska arbete med offentliga inköp. Utifrån den nationella 
strategin har upphandlingsförvaltningen tagit fram ett eget stra-
tegidokument, ”Plan för upphandling” som innehåller strategier 
inom områdena hållbarhet, social hänsyn och innovativa övningar. 
Planen delar upp avtalen i kategorier och visar hur de ska hanteras 
utifrån vilken kategori de tillhör.
 Under 2018 färdigställdes flera strategiska upphandlingar, till 
exempel skolskjuts, livsmedel och telefoni. Ett antal nya ramav-
talsområden upphandlades, vilket bidrar till att vi når målet högre 

andel upphandlade inköp. Två exempel är servicebostäder enligt 
SoL och LSS samt staket, räcken och säkerhetsutrustning.
 Många avtal har varit problematiska under 2018 och tar mycket 
resurser från upphandlarna men också från verksamheterna.
 Trots fortsatt fokus på dialoger med leverantörer och bransch-
organisationer har kommunen inte fått fler anbud i upphandling-
ar generellt. Det beror delvis på att dialoger ger större effekt på 
lång sikt. Erfarenheterna från dessa dialogmöten tas med i det 
fortsatta arbetet.

Fakturaenheten

Under året byttes inköpssystem, vilken innebär nya rutiner och 
förbättring av e-handelsflödet. En nyhet är attest före order. I sam-
band med byte av system uppdaterades teckentolkningsprogram-
met (skanning av fakturor) och nya referensnummer infördes. Ett 
nytt system för anslutning av leverantörer för e-handel, Edionet, 
har införts.

Logistikenheten

Under 2018 har logistikenheten bytt ut 59 fordon i olika verksam-
heter i kommunen och flera av dem som köpts in (leasat) drivs 
helt eller delvis med fossilfria drivmedel. 
 Laddinfrastrukturen byggs ut enligt projektplan för ”Värna-
mo laddar upp”. Poolbilsparkeringen vid stadshuset har idag 9 
laddstolpar med plats för 18 laddbara fordon. Flera laddstolpar 
har också monterats vid kommunens verksamheter i Rydaholm, 
Bredaryd, Forsheda och på flera ställen i Värnamo tätort.

Årsberättelse per nämnd – Upphandlingsnämnden

Under 2018 har logistikenheten bytt ut 59 fordon i olika verksam heter i kommunen 
och flera av dem som köpts in (leasat) drivs helt eller delvis med fossilfria drivmedel.
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Årsberättelse per nämnd – Upphandlingsnämnden

2.1 Digitalisering
I det nya avtalet för varudistribution sker en översyn av spårbarhet 
av gods genom ett streckkodsystem. Det ger en utökad kontroll 
och framtida möjligheter till uppföljning av avvikelser.
 Projektet 100 % e-handel har dragit igång i samband med det nya 
ekonomisystemet. Förstudien visar att Värnamo kommun kan göra 
stora besparingar genom minskad arbetstid och effektivare inköp.
 Implementering av system och översyn av beställarorganisation 
har påbörjats och utbildningar har genomförts under hösten 2018. 

3. Nämndens mål, ekonomi, 
HR och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
Arbetet med översyn av rutiner och planerade förändringar 
i verksamheten i kombination med nya arbetsuppgifter, hög 
personalomsättning (framförallt på grund av pensionsavgångar) 
och hög sjukfrånvaro har påverkat förvaltningens medarbetares 
upplevelse av sammanhållning och utveckling. Samtidigt visar 
uppföljningen av målstyrningen att förvaltningens operativa 
arbete ger ett resultat som i hög grad motsvarar ställda mål för 
verksamhetsåret.

3.1 Nämndens mål 
Kvalitet

Förvaltningen har arbetat med att införa den nya e-handelslös-
ningen, projekt 100% e-handel, skapat spårbarhet för transporter, 
avtalskategorisering, inköpsanalys och planerar att fortsätta 
arbetet under 2019. 

Delaktighet

Förvaltningen har genomfört strategimöten med övriga förvalt-
ningar, har tagit fram en enkät som ska skickas ut till förvaltning-
ens intressenter och har tagit fram en plan för upphandling och 
kommunikationsplan som ska gälla från och med våren 2019.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har arbetat med innehåll och engagemang på APT, 
enhets- och ledningsgruppsmöten och skapat individuella ut-
vecklingsplaner för medarbetarna. Verksamheten planerar fortsatt 
arbete med värdegrund och gruppdynamik.

Klimat

Förvaltningen har arbetat med en ny fordonsplan som innebär 
inköp av nya miljöbilar och planerar fortsätta arbetet under 2019. 

3.1.1 Jämförelse av resultat

Jämförelse med andra nämnder eller historiska värden är svårt då 
det saknas sådana uppgifter. Förvaltningen ser en utveckling från 
2017 till 2018 där förvaltningens utvecklingsarbete går framåt 
med fler mätbara resultat. 

Värnamo laddar upp med fler klimatsmarta fordon. Poolbilsparkeringen 
vid Stadshuset har nu nio laddstolpar med plats för 18 laddbara fordon.
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Årsberättelse per nämnd – Upphandlingsnämnden

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

Nämndmål: Bedömning:

Kvalitetssäkra processen från behov till slutanvändande.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andelen ramavtal som avropas via e-handel 4.5% 5% 6%

Andelen e-fakturor 78% 80% 80%

Avvikelserapportering kvarlämnat gods DC (Leveranssäkerhet) 2 % 2% 2%

Av den upphandlingsbara upphandlingsvolymen är redovisad % upphandlad 80% 85% 85%

Andelen upphandlingar med minst 2 anbud 80% 84% 87%

Tillgänglighet och förståelse av anbudsunderlag (enkät) Ej känt – –

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

Nämndens verksamhet kännetecknas av en professionell och rättssäker handläggning.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Tillgänglighetsmätning telefoni: Procent besvarade samtal (Meridixstudio) 87% 88% 92%

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning 3,9 – –

Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) Styrning 73 – –

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar 4,0 – –

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap 74 – –

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation 72 – –

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” 65 – –

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

Skapa goda förutsättningar för att minska klimatpåverkan

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andel personbilar och lätta lastbilar som drivs med förnybara drivmedel* 23 %    30 % 39 %

Antal biogas/elhybrid/ elbilar 20 st 80 st 30 st

Genomsnittligt koldioxidutsläpp per fordon 138 gr/km – 120 gr/km

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

* Andelen personbilar som drivs med förnybara drivmedel är 42 procent. (Ej räknat med HVO i ovan andel då det inte är en långsiktig lösning för fossilfri fordonsflotta)

3.1.2 Mål i sammandrag
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Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter -12,0 0,0 -12,0 -12,5
Kostnader 22,6 0,0 22,6 21,9
Nettokostnad 10,6 0,0 10,6 9,4

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Upphandlingsnämnd 0,5 0,4 0,1 0,4
Fordonshantering 0,8 0,7 0,1 1,5
Upphandlingsförvaltning 9,3 8,3 1,0 7,5
Nettokostnad 10,6 9,4 1,2 9,4

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 3,3 1,3 2,0 0,5
Nettoinvesteringar 3,3 1,3 2,0 0,5

Största investeringar
Fossiloberoende fordonsflotta 2,5 1,1 1,4 0,0
Fordon understigande 3,5 ton 0,4 0,0 0,4 0,3
Inlösen av fordon 0,2 0,0 0,2 0,0

2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 17 15 -2

Tillsvidareanställda, årsarbetare 16 15 -1

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 2 2 oförändrat

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 2 2 oförändrat

Andel kvinnor, % 58,8 53,3 -5,5 Pro-
centenheter

Sysselsättningsgrad, % 94,4 100 +5,6 pro-
centenheter

Övertid, tkr 1 7 +6
Övertid, timmar 1 15 +14
Fyllnadstid, tkr 1 0 -1
Fyllnadstid, timmar 0 0 oförändrat
Timlön, tkr 46 1 -45
Timavlönade, timmar 360 5 -355

Sjukfrånvaro, % 11,29 5,81 -5,48 pro-
centenheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 71,94 51,68 -20,26 pro-
centenheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 196 112 -84

Personalomsättning, % 18,9 13,5 -5,4 procent-
enheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 12,6 0 -12,6 pro-
centenheter

Pensionsavgångar, antal faktiska 1 2 +1

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022 Prognos 2023

Antal 0 0 0 0 0

3.2 Nämndens Ekonomi
3.2.1 Driftsredovisning 

Upphandlingsnämndens driftbudget för 2018 är 10,6 mnkr. Helåret 
2018 visar ett överskott på 1,2 mnkr. Överskottet 2018 fördelas 
enligt nedan:
• Upphandlingsnämnd, totalt överskott med 59,5 tkr. Överskottet 

beror på uteblivna utbildningar under 2018.
• Logistikenheten, totalt överskott 0,1 mnkr. Överskott med 91 

tkr för projekt Värnamo laddar upp, samt överskott på 32 tkr för 
fordonshanteringen. Totalt överskott 0,1mnkr.

• Upphandlingsförvaltningen, totalt överskott 1,1 mnkr. Projekt 
100 % e-handel är försenat vilket innebär överskott med 0,4 
mnkr, resterande överskott beror till stor del på minskade perso-
nalkostnader på grund av vakanser, sjukfrånvaro mm.

3.2.2. Investeringsredovisning 

Upphandlingsnämndens investeringsbudget för 2018 är 3,3 mnkr. 
Helåret 2018 visar ett överskott på 2 mnkr. Överskottet 2018 
beror på följande projekt: 
• Fossiloberoende fordonsflotta (1,4 mnkr) 
• Fordon understigande 3,5 ton (0,4 mnkr)
• Inlösen av fordon (0,2 mnkr) 

3.2.3. Ekonomi i sammandrag

3.3 Nämndens HR

4. Framtida utveckling och utmaningar
Logistikenheten förs över till Serviceförvaltningen från och med 
1 april. Organisationsförändringen från förvaltning till avdelning 
behövs sättas på plats under våren 2019.

4.1 Upphandlingsenhet
• Ny rutin/process kring strategiska upphandlingar (Plan för 

upphandling)
• Inköpsorganisationen för Värnamo kommun
• Supportfunktion (Upphandling/Avtal)

4.2 Fakturaenhet
• Projekt 100 % e-handel

Årsberättelse per nämnd – Upphandlingsnämnden

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

Nyckeltal 2018 2017 2016

Elektroniska fakturor 69 285 64 933 63 258
Totalt antal leverantörsfakturor 88 836 85 187 82 895
Upphandlingar    
Antal upphandlingar 42 49 55
Antal avtalsförlängningar 112 95 96
Anta upphandlingar TK i e-avrop 4 2 1
Antal LOV ansökan 2 1 0
Antal direktupphandlingar 62 29 29

3.3.1 HR i sammandrag
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Samhällsbyggnadsnämnden

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggnadsväsendet samt 
är kommunens räddningsnämnd. 
 Nämnden ansvarar för att leda och samordna den översiktliga 
planeringen av användningen av mark och vatten, att leda och 
samordna mark- och bostadspolitiken, att tillse att en tillfredsstäl-
lande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen 
och samhällsbyggandet främjas.
 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena skydd 
mot olyckor, brandfarliga och explosiva varor och om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
 Nämnden fullgör vidare de uppgifter som ska utföras av den 
kommunala nämnd som svarar för livsmedelsfrågor, alkohol- och 
tobaksfrågor, trafikfrågor, mark- och exploateringsfrågor, lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel samt smittskyddslagen.

2. Verksamhetsåret 2018 
Ett nytt samarbetsavtal med ökade intentioner har ingåtts med 
Lantmäteriet om Kommunala förrättningsförberedelser vilket 
medför att ökade resurser avsätts för detta område.
 Det är fortsatt stort tryck på kommunen att ta fram mark för 
bostäder och verksamheter. Efterfrågan är större än tillgången 
på mark för bostadsändamål. Balans förväntas först under 2020 
och framöver när eftersläpningar i detaljplaneprocessen kommit 
ikapp. Trots detta har kommunen under 2018 sålt tolv tomter ge-
nom tomtkön och verksamhetsytor till elva företag. Kontrakt har 
skrivits under år 2018 med utfall under 2019 till ett värde om 20 
mnkr, vilket är det bästa utfallet på många år. Bostadsområdena 
Nydala 1:1 och området väster om Vandalorum har färdigställts 
under 2018 och möjliggör för cirka 110 bostäder. Verksamhets-
området utmed Lundbyvägens förlängning har färdigställts och 
tillskapar 4,5 ha ny verksamhetsmark.
 På natten den 21 februari 2018 började det brinna på Hörle 
Wire AB och cirka 3000 kvadratmeter produktionsyta förstörs. 
Under natten och den närmaste tiden efter arbetar räddningstjäns-
ten med att begränsa och släcka branden. Därefter jobbas det 
intensivt från förvaltningens och bolagets sida med att förhindra 
läckage av släckvatten till Lagan. 
 Den ovanligt torra och varma sommaren medförde att stort an-
tal larm om brand i terräng kom in. Räddningstjänsten i Värnamo 
bidrog med personal och material till de stora skogsbränderna i 
norra Sverige.
 Förvaltningen deltar i projektet Incitament för energieffektivi-
sering som drivs av Energimyndigheten och landets länsstyrelser. 
Projektet riktar sig till små och medelstora företag där miljötillsyn 
genomförs. Projektet pågår fram till och med 2019. 

2.1 Digitalisering
Implementering av tjänstebaserat datautbyte pågår gentemot Lant-
mäteriet och Trafikverket, vilket medför ett förbättrat och effekti-
vare arbetssätt. Extern e-tjänst för beställning av kart/mät-tjänster 
för driftsättning 2019, medför förhöjd service för medborgare 
samt ett effektivare arbetssätt internt.
 Ett större kompetensutvecklingsprojekt inom GIS-området 
riktat till alla förvaltningar har målet att öka använ dningen av 
befintliga system för att kunna tillhandahålla digitala lösningar för 
bättre kommunikation med medborgare med mera.
 Ett projekt om digitalisering av detaljplaner har påbörjats vilket 
är en förutsättning för att få en digital samhällsbyggnadsprocess.
 Förvaltningen tar ofta del av utbildningar via webbsändningar 
för att minska resande, för att spara arbetstid och för att minska 
sina kostnader. I samband med rekryteringar görs vissa intervjuer 
via Skype.
 Planerare och handläggare använder sig av ett digitalt hand-
läggarstöd som innehåller geodata från olika myndigheter. Det 
underlättar, förenklar och ger en snabbare och säkrare beslutspro-
cess vid planering, lovgivning och annan ärendehantering.

3. Nämndens mål, ekonomi, 
HR och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
Nämnden har under året aktivt drivit samhällsbyggnadsfrågor uti-
från kommunens vision. Arbetet med den nya översiktsplanen har 
fortsatt under året och beslut om att ställa ut planen fattades innan 
årsskiftet. Nämnden har samtidigt hanterat flera detaljplaner som 
kommer att möjliggöra byggnation av fler bostäder samt att det 
kommer att finnas planlagd mark för etablering av verksamheter.
 Nämnden har för att klara sitt uppdrag aktivt arbetat med att 
rekrytera personal. Rekrytering av deltidsbrandmän har under 
året varit i fokus då det har varit svårt att klara bemanningen vid 
vissa deltidskårer. Även rekrytering av samhällsplanerare har 
skett för att klara uppdraget.
 Den ökade bemanningen har varit möjlig på grund av ökade 
intäkter.
 Trots att nämnden hanterar en stor mängd ärenden lyckas 
förvaltningen hålla en hög kvalité och kundnöjdhet.

3.1 Nämndens mål 
Nämnden når eller är på god väg att nå flera av sina mål. Några 
av indikatorerna följ upp genom externa uppföljningar eller kom-
munövergripande undersökningar. Vissa av dessa har inte genom-
förts under 2018 eller så har kommunen valt att inte delta i årets 
undersökningar. Därför saknas värden för en del av indikatorerna.

Årsberättelse per nämnd – Samhällsbyggnadsnämnden
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KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Antal nya bostäder som möjliggörs av nya detaljplaner. SKL, Öppna jämförelser Planläggning 
och tidsåtgång.

110 250

Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är. SCB Medborgarunderökning, fråga A3:3 6,8 – 7,0

Nämndmål: Bedömning:

Myndighetsutövning: Kontakt med kommunen präglas av professionalitet och sam-ordning. Handläggningen är effektiv, rättssäker och 
kompetent. I kontakt med kommunens myndighetsutövning upplever medborgaren en hög grad av serviceskänsla och mervärde.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Löpande insikt NKI SKL 76 76 79

Svenskt Näringsliv, företagsklimat (kommunens tillämpning av Lagar och regler) 3,5 4,2 4,2

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

SCB Medborgarundersökning- Bemötande och tillgänglighet 58 – 62

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

SKLs Öppna jämförelser: Responstiden för räddningstjänst, dvs. tid från 112-samtal till första 
resurs är på plats skall vara max 10 min.

9,2 9,8 10,0

CORE: Andelen heltidsbrandmän som uppnår den årliga övningstiden på 150 timmar. 80 % 80 % 80 %

CORE: Andelen heltidsbefäl som uppnår den årliga övningstiden på 50 timmar. 80 % 80 % 80 %

CORE: Andelen deltidsbrandmän som uppnår den årliga övningstiden på 50 timmar. 90 % 80 % 80 %

3.1.2 Mål i sammandrag

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats 79 – –

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap 71 – –

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation 76 – –

Årsberättelse per nämnd – Samhällsbyggnadsnämnden
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KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andel bokade personbilar som drivs med förnybara drivmedel 
(% förnybart drivmedel)

55 45

Antalet körda km/årsarbetare 
(personbil inkl privat bil i tjänsten) (km/åa)

343 725

Antal personbilar som drivs med förnybara drivmedel 1 3 1

Antalet körda km/år med elbil 7800 – 5 000

Antalet körda km/år med elcykel 150 100 250

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

 3.2 Nämndens Ekonomi
3.2.1 Driftsredovisning 

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2018 är 65,1 mnkr. 
Helåret 2018 visar ett överskott på 2,4 mnkr. Driftskostnader-
na redovisar ett underskott på 1,6 mkr, främst köpta tjänster. 
Underskottet täcks av 4,0 mnkr högre intäkter inom plan och 
byggverksamheten. 

3.2.2. Investeringsredovisning 

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2018 är 47 
mnkr. Helåret 2018 visar ett överskott på 43,4 mnkr. Överskottet 
beror på att genomförande av markförvärv och bostads/industriex-
ploateringar förskjutits till 2019. Räddningstjänstens investering 
på övningsfältet har inte påbörjats.

Driftverksamhet

Belopp i miljontals kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter -16,3 -20,3 4,0 -31,7

Kostnader 81,4 83,0 -1,6 94,9

Nettokostnad 65,1 62,7 2,4 63,2

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Samhällsbyggnadsnämnd 0,7 0,6 0,1 0,6

Kart- och mätverksamhet 6,7 6,7 0,0 5,8

Planverksamhet 7,0 5,6 1,4 5,9

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

Mark och exploatering 3,2 2,8 0,4 2,7

Bostadspolitiska åtgärder 3,3 3,3 0,0 3,4

Miljöskydd 3,4 3,3 0,1 3,5

Alkoholtillstånd 0,1 0,1 0,0 0,0

Räddningstjänst 35,8 36,1 -0,3 35,8

Krisberedskap 0,0 -0,1 0,1 -0,3

Gemensamt samhällsbyggnads-
förvaltning 5,2 6,2 -1,0 6,3

Nettokostnad 65,1 62,7 2,4 63,2

Investeringar

Belopp i miljontals kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 -0,9 0,9 -0,7
Utgifter 47,0 4,5 42,5 3,5
Nettoinvesteringar 47,0 3,6 43,4 2,8

Största investeringar
Fordon, räddningstjänsten 0,7 0,6 0,1 0,6
Flygskanning, geodata 1,1 1,1 0,0 0,1
Bostadsområden 31,0 0,6 30,4 0,4

3.2.2. Ekonomi i sammandrag

Årsberättelse per nämnd – Samhällsbyggnadsnämnden

Lars-Ingvar Björk såg till att badvattnet i Prostsjön kontrollerades. 
Svalkande bad var behövliga under den långa, varma sommaren.
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3.3 Nämndens HR
Nämnden har svårt att rekrytera personal till vissa arbetsområ-
den. Det är därför viktigt att arbeta med att försöka behålla och 
utveckla befintlig personal. Under året har personalomsättningen 
varit låg vilket är en stor fördel då det under året har varit en hög 
arbetsbelastning för de anställda. Som en del i att försöka behålla 
personal jobbar nämnden aktivt med att vidareutbilda personalen.
 Största delen av övertidstimmarna beror på räddningstjänstens 
verksamhet och har uppkommit i samband med branden vid Hörle 
Wire och att personal deltog vid skogsbränderna i norra Sverige. 
 
3.3.1 HR i sammandrag

Nyckeltalen avseende sjukfrånvaro samt antal timmar avseende 
övertid, fyllnadstid och timlön avser perioden 171201-181130. 

2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 81 86 +5

Tillsvidareanställda, årsarbetare 80 85 +5

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 8 4 -4

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 8 4 -4

Andel kvinnor, % 38,3 39,5 +1,2 pro-
centenheter

Sysselsättningsgrad, % 98,9 99,0 +0,1 pro-
centenheter

Övertid, tkr 572 517 -55
Övertid, timmar 2 042 1 677 -365
Fyllnadstid, tkr 418 280 -138
Fyllnadstid, timmar 458 475 +17
Timlön, tkr 2 901 2 756 -145
Timavlönade, timmar 3 142 2 395 -747

Sjukfrånvaro, % 2,36 2,62 +0,26 pro-
centenheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 28,11 32,57 +4,46 pro-
centenheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 314 409 +95

Personalomsättning, % 9,0 1,2 -7,8 procent-
enheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 5,1 0 -5,1 procent-
enheter

Pensionsavgångar, antal faktiska 3 1 -2

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022 Prognos 2023

Antal 3 2 0 3 1

3.4. Övriga omsättningstal och nyckeltal

2016 2017 2018

Bygglov (antal) 328 350 368
Pris per ärende i kr 11 418 10 700 8 697
Bostadsanpassning (antal) 132 125 119
Pris per ärende i kr 19 900 27 408 28 119
Tillsyn (antal) Rtj 70 70 71
Externutbildning (antal utbildade) 4 102 3 000 1 450
Flytvästar/is paket (antal utlånade) 275 320 514

4. Framtida utveckling och utmaningar
Värnamo kommun är inne i en mycket expansiv period vilket 
medför många både stora och små uppdrag för nämnden/förvalt-
ningen. För att klara denna utmaning behöver kommunen få fram 
viktiga styrdokument som till exempel översiktsplan, fördjupning-
ar av översiktsplanen, stadsbyggnadsvision med mera. Det måste 
även finnas en planberedskap så att inte brist på planlagd mark 
blir ett hinder för kommunens utveckling. Förvaltningen kommer 
att arbeta på att ta en större och tydligare roll i samhällsplanering-
en med fokus på hållbar och mänsklig tillväxt.
 Det pågår ett nationellt arbete i form av ett antal regerings-
uppdrag som Boverket och Lantmäteriet fått på samhällsbygg-
nadsområdet. Det gäller bland annat digitalisering av sam-
hällsbyggnadsprocessen och standardisering av den nationella 
datainfrastrukturen vilket är nödvändigt för att utveckla effekti-
viteten inom offentlig förvaltning och för att öka tillgängligheten 
av information. Detta är en process som kommer att påverka 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet och arbetssätt under 
kommande år.  
 Räddningstjänsten är en viktig del i kommunens arbete med att 
vara en mänsklig tillväxtkommun där tryggheten för medborgaren 
är i fokus. En av de stora utmaningarna är att kunna behålla en 
organisation som har förmåga i hela kommunen och som kan be-
reda människors liv och hälsa samt egendom ett tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänsten har blivit en 
allt viktigare och naturligare del för medborgarna att vända sig till 
vid behov av hjälp. Detta medför att man har fått ett allt bredare 
ansvarsområde.

Årsberättelse per nämnd – Samhällsbyggnadsnämnden
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Projekt Aktivitet
Sparade tim-

mar per år
Sparad Kostnad 

(320:-/h)

MIM MIM gör ca 10.000 ändringar på konton per 
månad  (1 min/st) 2 000 640 000

MIM
 Uppskattningsvis byter 5 % av anställda 
namn varje år  
(15 min/gång) vilket replikeras i Heroma

38 12 000

MIM
5% av anställda slutar eller byter jobb varje 
år  
(15 min/gång)

38 12 000

MIM

Massuppdateringar ”Politiker” på ca 200 
st, ”Elev” på ca 6000 st. Tar några minuter 
att utföra. Hade i praktiken varit omöjligt 
utan MIM.

Skype

Under okt-dec har Skype-möten hållits i 
kommunen med ca 6700 minuter av 644 
användare i 502 möten (antal deltagare för 
varje möte adderat (644 användare har sparat 
15 min i genomsnitt/möte. Enkelt räknat x4 
för helår

644 206 080

Skype
Antagit att 10% av mötena medfört någon 
form av resa. (Antaget att bil + tid kostar ca 
1000:-)

64 64 400

Nästa 
gen arb.
plats

Vi installerar 438 nya datorer och ca 200 
omstallerades under 2018. Med en ny uppda-
terad lösning sparar vi  
15 min/dator vid installation

160 51 040

Artvise 
e-tjänster

Under peioden 2017-12-31 till 2018-12-
31 har 7354 st e-tjänster använts istället 
för pappersblanketter. (sparat tid för både 
verksamheterna och medborgare. Uppskattad 
sparad hanteringstid för verksamhetern 
ca 5 min per e-tjänst

613 196 107

Total 
besparing 3 557 1 181 627

Servicenämnden

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente 
Servicenämnden ansvarar för och ska i enlighet med de riktlinjer 
kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla 
tjänster till kommunens förvaltningar avseende kommunens 
samlade kostverksamhet, kommunens centrala vaktmästeri med 
ansvar för reproverksamhet, intern turbilsservice och posthan-
tering, kommunens övergripande ansvar för drift och support 
av kommunens nätverk, datorer och telefoni. It ska arbeta med 
viss utveckling inom it, vara ett stöd till övriga nämnder i deras 
it-utveckling och upprätthålla fastställd nivå för it-säkerhet. Ser-
vicenämnden ansvarar även för kommunens bemanningsenhet för 
vikariehantering inklusive kommunens resurspoolspersonal för 
kost, omsorg och förskola. På uppdrag av kommunstyrelsen driver 
servicenämnden kommunens kontaktcenter inklusive centrala 
televäxel samt där till hörande övrig verksamhet. Servicen ska 
medverka till att underlätta för berörda nämnders genomförande 
av sin verksamhet.

2. Verksamhetsåret 2018  
För att möta behovet från övriga förvaltningar har fokus legat 
på att leverera tjänster med hög kvalitet. Uppstarten av ett kon-
taktcenter har redan gett en positiv utveckling enligt genomförd 
telefonmätning. 
 En översyn av it-avdelningens styrning och ledning har medfört 
en ökad leveranssäkerhet och heltidsresan har påskyndat beslu-
tad översyn av kostverksamheten. Inom it har ett antal projekt 
genomförts med gott resultat. Automatiserat kontoskapande, en 
process för hantering av nya användare och deras konto, där en 
integration gjorts mot Skatteverket för att förbättra kvaliteten på 
användarinformationen. Utvecklat möjligheten till fjärråtkomst 
till verksamhetssystemen och inom kort är en lösning på plats 
som ger en säker inloggning via siths-kort.  Stora investeringar för 
modernisering och utbyte av central infrastruktur har genomförts 
under året. Det är en absolut nödvändighet för att säkerställa stabil 
och säker leverans av it-tjänster och för att bygga en plattform för 
att kunna införa kommande digitaliseringslösningar. Stöttning i 
GDPR där en process för incidentrapportering tagits fram samt en 
klassning av kommunens samtliga system. Drygt 11 700 ärenden 
har kommit till it:s servicedesk, cirka nio procent fler än föregåen-
de år. Cirka 440 datorer och 1 290 iPads har nyinstallerats. 
 En politisk inriktning har tagits fram för hållbara livsmedel. 
Inriktningen har legat till grund för den grossistupphandling 
som genomförts under året och medfört att Värnamo kommun 
från och med 2019 har ett antal lokala leverantörer av fläsk- och 
nötkött. Extra budgetmedel har tillsatts för att täcka kostnader för 
ökade livsmedel och för att öka andelen närproducerat, svenskt 
och ekologiskt. Andelen ekologiska livsmedel uppgår nu till 24 
procent. Processen med matsvinn har utvecklats. Tidigare mätte 
köken enbart två gånger per år, nu mäts matsvinnet varje dag. Ett 
antal aktiviteter har medfört att matsvinnet ser ut att minska över 

tid. För att lyckas än bättre med uppdraget krävs ett engagemang 
från övriga förvaltningar som är berörda. Uppdraget skulle kunna 
utvidgas till att bli kommunövergripande, exempelvis i projekt-
form utifrån kommunens miljöplan. Detta för att få en större 
utväxling av både arbete och resultat. Ombyggnationen av köket 
vid Östboskolan har kommit igång under året. Två projektledare 
på vardera halvtiden driver projektet som hittills följer tidsplan. 
Östboköket kommer möjliggöra ökad valfrihet och effektivare 
distribution av mat och blir det första köket i kommunen där mat 
lagas till både barn i förskola/skola och äldre. Fortsatt behov av 
att upprusta kök kvarstår och under året har projektering skett av 
ytterligare fyra kök som delvis färdigställts eller som kommer att 
påbörjas under 2019. 
 Utveckling av befintligt personalsystem har påbörjats för att 
få till en bättre bokningsprocess kring vikarier, arbetet fortsätter 
under 2019. Vikariebehovet har ökat inom alla verksamheter med 
cirka 8,5 procent, från 30 400 bokningar 2017 till drygt 33 000 
bokningar 2018. Bemanningsenheten löser i snitt 80 procent av 
dessa. En pool för kockar har skapats efter beslut i servicenämn-
den. Poolen består initialt av tre kockar som tillhör bemannings-
enheten. 
 Ett av kontaktcentrets viktigaste uppdrag är att Värnamo kom-
muns medborgare ska få svar på sin fråga vid första kontakten. 
Ett intensivt förberedelsearbete har genomförts tillsammans med 
samtliga förvaltningar. Uppstarten har gått över förväntan. 

2.1 Digitalisering

Årsberättelse per nämnd – Servicenämnden
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I tabellen ovan beskrivs nyttoberäkningar gjorda till följd av de 
projekt it och kontaktcenter begärt investeringsmedel för. Digita-
liseringen och nyttoberäkningen gäller inte enbart it-avdelningen 
och kontaktcentret utan berör stora delar av Värnamo kommuns 
medarbetare och medborgare. Kontaktcenter kommer att vara 
en mycket viktig aktör i det fortsatta arbetet med att bygga fler 
e-tjänster och att underhålla och supporta befintliga e-tjänster.  

2.2 Mer digitalisering
Inom kostverksamheten har ett nätbaserat utbildningspaket 
upphandlats. Utbildningspaketet ger medarbetarna möjlighet till 
att genomföra olika utbildningar när tid finns i det dagliga arbetet. 
Det kommer på sikt att medföra minskade kostnader för både 
vikarier och resor. Ett koncept som kommer att underlätta för 
förvaltningens personal att kompetensutveckla sig.
 Skype är ett ytterligare ett arbetssätt som samtliga verksamheter 
inom förvaltningen börjat anamma, särskilt inom it-avdelningen. 
Men det har även underlättat inom kostverksamheten som har sina 
kök spridda över hela kommunen och med Skype effektiviseras 
arbetet både för medarbetaren och chefen. 

3. Nämndens mål, ekonomi, 
HR och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
De kvalitetsmål servicenämnden fattat beslut om, handlar i stora 
delar om att nämnden ska bistå övriga förvaltningar med tjänster 
av hög kvalitet och med hög leveranssäkerhet. Bemötandefrå-
gan är högprioriterad inom servicenämndens samtliga verksam-
heter. Uppföljning görs på olika nivåer, både internt och externt. 
Sjukfrånvaron ökar något. Översyn av de olika verksamheterna 
kommer på sikt att ge en bättre arbetsmiljö och på så sätt mins-
ka sjukfrånvaron. Personalomsättningen minskar och är lägre än 
kommunen som helhet. 

3.1 Nämndens mål
It-avdelningens arbete har till stor del bestått av att bygga om 
grunden i kommunens infrastruktur. Det har tagit tid och resurser 
men har varit nödvändigt för att komma vidare i kommunens 
digitalisering. It-avdelningen mäter kundnöjdheten när ett ärende 
stängs i ärendehanteringssystemet. En fråga ställs till kunden om 
han har fått ett bra bemötande. Målet på 96 procent nöjda kunder 
är inte uppfyllt men trenden pekar uppåt.

 För bemanningsenheten mäts andelen lösta ärenden där 
lösningsgraden i snitt uppgår till 80 procent. Måluppfyllelsen 
varierar dock. Inom förskola/fritids löser bemanningsenheten 93 
procent av alla beställningar, inom kosten 92 procent. I omsorgen 
löser enheten 79 procent för särskilt boende, 69 procent för 
hemtjänsten och 70 procent för funktionshinderomsorgen. Ett av 
skälen till att bemanningsenheten inte lyckas med fler beställning-
ar inom omsorgen är bristen på vikarier. Det visar sig särskilt i 
samband med semesterrekryteringen för omsorgen där behovet av 
vikarie är mycket större än utbudet. Det har inneburit att behovet 
av vikarier till korttidsfrånvaron under sommaren inte gått att lösa.
 Målet med att få fler kopieringsuppdrag till kommunens cen-
trala tryckeri nås inte. De totala inköpen av papper i kommunen 
minskar, så även i det centrala tryckeriet. Det innebär sannolikt att 
verksamheterna sammantaget skriver ut mindre material vilket är 
det egentliga målet.
 Kundnöjdheten inom kostverksamhetens seniorrestauranger 
har under lång tid legat väldigt högt. Här märks nu en nedgång 
och skälet till detta är i huvudsak ett ökat lunchpris. Kostverk-
samhetens uppdrag är nu att locka tillbaka restauranggästerna, 
bland annat genom ett ökat utbud i form av bufféservering, mer 
variation på salladsbordet samt möjlighet för kunden att köpa en 
måltid med eller utan dessert. 
 Resultatet 2018 för skolan presenteras först under våren 2019, 
men det kan konstateras att ju äldre eleven blir, desto mer kritisk 
är hen till maten. Eleven är mycket nöjd i årskurs 2, lite mindre 
nöjd i årskurs 5 och minst nöjd i årskurs 8. 
 Delaktighetsmålet och kompetensutvecklingsmålet mäts i 
samband med medarbetarundersökningen som görs vartannat år 
varför siffror saknas för dessa mål. Varje avdelning arbetat dock 
med olika aktiviteter och insatser för en ökad delaktighet och 
bättre styrning och ledning. Organisationsöversyn har gjorts inom 
it-avdelningen och bemanningsenheten som ska bidra till att nå 
målet. Omfattande ledarutvecklingsinsatser har genomförts. Arbe-
tet fortsätter under 2019. 
 Servicenämndens klimatmål handlar om att minska matsvinnet. 
Matsvinnet mäts numera varje dag men måluppfyllelsen mäts två 
gånger per år i kostens samtliga kök. Svinnet har minskat med två 
procentenheter vilket gör att målet för 2018 är uppfyllt. Utveck-
ling av matsvinnsprocessen fortsätter. För att ytterligare bidra till 
klimatmålet har en gasbil inhandlats för internpostens turbil.
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KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Bedömning:

Servicenämndens tjänster ger övriga förvaltningar förutsättningar till effektiv resursanvändning genom en god leveranssäkerhet och kvalitet.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andelen genomförda bokningar av bemanningsenheten 79,0 % 80,0 % 82,0%

Det centrala tryckeriets andel av kommunens totala kopieringsvolym 21,5 % 20,1 % 22,0 %

Kundnöjdheten inom kostverksamhetens seniorrestauranger 92,0 % 90,5 % 92,5 %

Kundnöjdheten inom kostverksamhetens skolrestauranger 75,4% – 79,1%

IT-avdelningens kundnöjdhet** 96,0% 94,4% 96,3%

KC, andel lösta ärenden i KC * – – –

KC, tillgänglighet och effektivitet = Servicegrad ** – – –

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning 3,9 – –

Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning 76 – –

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar 3,9 – –

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap 73 – –

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation 72 – –

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” 70 – –

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

Servicenämnden ska minska sin klimatpåverkan.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Slängda måltidsportioner/serverade måltidsportioner årligen 13,0 % 11,0 % 12,5%

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

*   Målnivå KC tas fram under 2018          ** Målnivå KC tas fram under 2018

3.1.2 Mål i sammandrag
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3.2 Nämndens Ekonomi 
3.2.1 Driftsredovisning

Totalt redovisar servicenämnden för 2018 ett positivt resultat som 
uppgår till 2,9 mnkr. Till den positiva budgetavvikelsen bidrar, i 
större eller mindre omfattning, resultat från samtliga av service-
förvaltningens verksamheter.
 It-verksamheten redovisar ett nettoresultat som uppgår till 
0,9 mnkr. Under året har it-verksamheten haft en långtidssjuk-
skrivning samt svårigheter att tillsätta vakanta tjänster. Detta har 
medfört lägre kostnader för personal i jämförelse med budget. En 
annan anledning till den positiva avvikelsen är lägre kostnader än 
budgeterat för kommungemensamma system. 
 Till skillnad mot föregående års underskott redovisar kost-
verksamheten för år 2018 ett positivt resultat som uppgår till 1,1 
mnkr. Det positiva resultatet beror på att verksamheten levererat 
30 139 fler portioner jämfört med budgeterad beställning, vilket 
medfört en intäktsökning. Samtidigt har tillsättning av tjänster och 
vikarier, trots volymökning, skett med stor återhållsamhet. Längre 
sjukfrånvaro har bidragit till lägre personalkostnader jämförelse 
med budget.
 Övriga verksamheter, bemanningsenheten och förvaltningen 
uppvisar ett positivt resultat. För bemanningsenheten är den posi-
tiva avvikelsen mot budget drygt 0,4 mnkr. Överskottet beror på 
lägre administrativa kostnader för resurspooler än budgeterat. För 
förvaltningen tillsammans med vaktmästeriverksamheten uppgår 
överskottet till drygt 0,4mnkr. Orsaken till avvikelsen är att avsat-
ta medel för konsulttjänster inte nyttjats under året. 
 Kontaktcenter är en verksamhet som bedrivits av servicenämn-
den på uppdrag av kommunstyrelsen sedan den 1 januari 2018. 
Driftskostnader för kontaktcenter har finansierats av kommunsty-
relsen.

3.2.2. Investeringsredovisning 

Servicenämndens investeringsbudget för 2018 utgör 16,4 mnkr. 
Den totala investeringsutgiften har under året uppgått till 10,7 
mnkr. Den största andelen av investeringsanslaget omfattar it- 
investeringar. Även upprustning av kök samt inventarier till nytt 
kök på Exposkolan har ett betydande investeringsanslag. Under 
året har det uppstått vissa förseningar vid uppstarten av investe-
ringsprojekt, delvis på grund av att andra ombyggnationer tagit 
längre tid än beräknat, delvis bristen på personalresurser för att 
bedriva förstudier. Dessa förseningar påverkar investeringsprojekt 
så att de fortskrider i långsammare takt än planerat. Servicenämn-
den planerar dock att nyttja de återstående 5,7 mnkr under 2019.

3.2.3. Ekonomi i sammandrag 

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 16,4 10,7 5,7 9,6
Nettoinvesteringar 16,4 10,7 5,7 9,6

Största investeringar
Utbyte av SAN 4,0 4,2 -0,2 0,0
IT-utrustning centralt 3,1 2,0 1,1 1,7
Köksutrustning/inventarier                                2,2 1,8 0,4 1,2

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter -111,7 113,1 1,4 -106,1

Kostnader 137,8 136,3 1,5 128,1

Nettokostnad 26,1 23,2 2,9 22,0

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Servicenämnd 0,5 0,5 0,0 0,5

Serviceförvaltning 7,6 7,1 0,5 5,9

IT-verksamhet 16,6 15,7 0,9 11,9

Kostverksamhet 1,3 0,2 1,1 3,5

Bemanningsenhet 0,1 -0,3 0,4 0,2

Kontaktcenter* 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettokostnad 26,1 23,2 2,9 22,0
*Bedrivs av serviceförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen fr.o.m. 1 januari 2018. Finansieras genom 
kommunstyrelsens budgetmedel.

3.3 Nämndens HR
Servicenämnden växer i takt med uppdragen samtidigt som 
sysselsättningsgraden ökar något. Arbetet med heltidsresan bidrar 
till detta. Sjukfrånvaron ökar något men ett flertal insatser görs för 
att minska den. I någon verksamhet har den fysiska arbetsmiljön 
bidragit till en ökad sjukfrånvaro. Ett antal längre sjukskrivningar 
bidrar till att andelen sjukfall över 60 dagar ökar. Nämnden har 
varit restriktiv till att tillsätta vakanta tjänster eller tillsätta vikarie. 
Trots ansträngd arbetssituation inom flera verksamheter, minskar 
personalomsättningen. 

Årsberättelse per nämnd – Servicenämnden



65

4. Framtida utveckling och utmaningar
Det pågår en mycket snabb utveckling kring digitalisering. 
It-avdelningens utmaning blir att möta behovet från övriga 
förvaltningar, både resursmässigt och kompetensmässigt. Att över 
lag hitta rätt kompetens för nämndens samtliga verksamheter blir 
en utmaning. I en köp- och säljorganisation efterfrågas uppfölj-
ning och redovisning från kunderna. Servicenämnden klarar inte 
att möta de krav som kunderna ställer. En översyn av nämndens 
ekonomiresurser måste göras för att bättre möta kundernas behov. 
 Behovet av verksamhetsutveckling är stort. Ett sätt att arbeta 
med verksamhetsutveckling kan vara att göra det i projektform, 
exempelvis arbetet med matsvinnet, där behov finns av att arbeta 
över förvaltningsgränserna. Det skulle kunna göras i projektform. 
Ett annat behov är att vidareutveckla bokningssystemet för be-
manningsenheten så att verksamheten och dess kunder ska kunna 
arbeta effektivt. Arbetet har påbörjats under året och kommer att 
fortsätta under 2019.
 Antalet lunchgäster i nämndens seniorrestauranger minskar och 
ett av skälen som anges i kundundersökningen är att lunchpriset 
är för högt. Ett intensivt arbete krävs för att behålla och locka 
tillbaka lunchgästerna. 
 Heltidsresan inom kostverksamheten blir också en utmaning för 
nämnden, då antal medarbetare som önskar högre sysselsättnings-
grad, i förhållande till verksamhetens storlek, är mycket hög. Att 
göra detta kostnadsneutralt, det vill säga utan att utöka budgeten 
är verkligen utmanande.
 Värnamo kommun står inför ett flertal nybyggnationer/om-
byggnationer av kök. Dessa byggnationer kommer att ställa höga 
krav på kostverksamheten och dess medarbetare som har att leve-
rera måltider med både hög kvalitet och god leveranssäkerhet. 

2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 187 189 +2

Tillsvidareanställda, årsarbetare 164 169 +5

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 20 11 -9

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 16 9 -7

Andel kvinnor, % 87,0 87,8 +0,8 pro-
centenheter

Sysselsättningsgrad, % 87,6 89,2 +1,6 pro-
centenheter

Övertid, tkr 148 70 -78
Övertid, timmar 388 181 -207
Fyllnadstid, tkr 638 650 +12
Fyllnadstid, timmar 3740 3661 -79
Timlön, tkr 2492 2637 +145
Timavlönade, timmar 18518 20225 +1707

Sjukfrånvaro, % 8,42 8,58 +0,16 pro-
centenheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 42,86 46,20 +3,34 pro-
centenheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 1167 1047 -120

Personalomsättning, % 6,8 7,4 +0,6 pro-
centenheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 5,1 4,7 -0,4 procent-
enheter

Pensionsavgångar, antal faktiska 4 5 +1

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022 Prognos 2023

Antal 4 6 4 7 5

3.3.1 HR i sammandrag
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Kulturnämnden

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

2. Verksamhetsåret 2018 
2018 började med närmare 40 000 böcker nedpackade i lådor och 
personalen inklämd i tillfälliga kontor. Att Stadsbiblioteket var 
stängt kompenserades med utökad bemanning och öppettider på 
Vråens bibliotek. Fredag 2 mars kunde Stadsbiblioteket äntligen 
öppna i Gummifabriken och strax därefter kunde även kontoren 
tas i bruk. Nya biblioteket har blivit en succé med ökat antal besö-
kare och en ökning av antalet utlån under hösten.
 Med Gummifabriken har kulturförvaltningen fått ett utökat 
ansvar som representant för kulturbenet i konceptet. Förväntning-
arna och kraven utifrån har ökat, liksom trycket på ekonomi och 
personal. Detta förstärktes 2018 av att starten för Gummifabriken 
överträffade alla förväntningar, samtidigt som VKIAB hade en 
underdimensionerad organisation. Det gjorde att kulturförvalt-
ningen fick ta ett större ansvar än förväntat. En ambitiös program-
verksamhet är ett sätt att ta ansvar för att huset ska fyllas med liv 
och rörelse, att Gummifabriken upplevs som en plats där det alltid 
händer något och där det finns något för alla. Detta kostar pengar, 
samtidigt som kulturförvaltningen sannolikt når fler än någonsin 
tidigare med sin verksamhet.
 I ett ambitiöst och brett program sticker ett par saker ut: In-
flyttningsfest och cd-release med ”Författare skriver dansband”, 
invigning av Auditoriet med Jönköpings Sinfonietta, musikteatern 
”Äntligen färdigblandat!” om Gummifabrikens historia, invig-
ningen av Värnamo kulturarvsnod. Därtill har Rutans segertåg 
fortsatt med bland annat guldbaggar, Oscarsnominering och 
Sveriges enda livevisning av galan i Gummifabriken, nominering 
till Placebrander of the year och två nya rutor.
 Projektet Kulturunderstödd rehabilitering (tidigare Kultur på 
recept) permanentades under 2018.
 Samarbetet med Kulturskolan har stärkts, bland annat genom 
gemensamt programblad, arbetsgrupper och satsning på dansut-
veckling. Även samverkan med andra förvaltningar, Vandalorum, 
regionala institutioner, grannkommuner, föreningar och övriga 
civilsamhället har på olika sätt stärkts under året.
 Konstnärliga gestaltningar som invigts är ”Balansakt” och 
”Återsken/Relight Chandelier” i Gummifabriken, bänken ”Peace” 
vid Lagan, ”Corpus” i rondellen vid Järnvägsplan, ”Bevingad 
semafor” på Bors skola och ”All inclusive” – flaggstängerna 
mellan Rörstorp och Vandalorum. Därtill har utställningslokalen 
Blickfånget återuppstått i Gummifabriken.
 Årets avslutades med att Värnamo först utsågs till Årets kul-
turmiljökommun av Riksantikvarieämbetet och därpå till Årets 
uppstickare i Visions tävling Årets kulturkommun.

2.1 Digitalisering
Ökat fokus och efterfrågan på digitala böcker, tidningar och andra 
medier. Detta ökar tillgängligheten för låntagarna väsentligt, men 
innebär samtidigt en utmaning i att hitta en bra modell för utlå-
ning av digitala medier till en rimlig kostnad. Arbetet med att hitta 
nya modeller drivs nationellt genom SKL.
 Under 2018 infördes filmstreamingtjänsten Cineasterna, med 
hjälp av bidrag från Kulturrådet.
 Förvaltningen byter successivt ut alla stationära personaldatorer 
mot bärbara, vilket möjliggör ett mer flexibelt arbetssätt och ökar 
effektiviteten.
 Det pågår fortbildning av bibliotekspersonal i det nationella 
projektet ”Digitalt först”, som syftar till att ge medborgarna ett 
digitalt kompetenslyft genom biblioteken. Hela förvaltningen har 
gått kurs om Outlook och Skype genom ”Alla på banan”, vilket 
effektiviserar det interna arbetet.
 Även i programutbudet märks digitaliseringen. Bland annat 
genom ungdomsrummets möjlighet till spel och filmvisning på 
storskärm, världspremiär för sammanlänkad opera och hologram i 
kulturarvsnoden.

3. Nämndens mål, ekonomi, 
HR och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
Flytten till Gummifabriken och det hårda arbetet med att etable-
ra både Gummifabriken som arena och kulturen som en viktig 
del i konceptet har präglat hela året. Här finns förklaringen till 
att nämnden efter fem års överskott, nu redovisar ett underskott 
i driftsbudgeten. Det förklarar även den lilla ökningen av 
övertid och fyllnadstid, samt till viss del även den ökade sjuk-
frånvaron.
 Alla indikatorer för nämndsmålen utom en uppfylls 2018, 
men viktigare än indikatorer var den succé som Gummifabriken 
inneburit. Att nämnden lyckats i sitt arbete med kvalitetsmålen 
fick en definitiv och nationell bekräftelse i slutet av året då 
Värnamo utsågs till både Årets kulturmiljökommun och Årets 
uppstickare som kulturkommun.

3.1 Nämndens mål 
Utnämningarna till Årets uppstickare och Årets kulturmiljökom-
mun är starka bevis på att vi lyckats i arbetet med kvalitetsmålen. 
Lägg därtill en rad projekt som uppmärksammats nationellt, 
däribland satsningen på Värnamo kulturarvsnod i samarbete med 
Länsmuseet, hembygdsrörelsen, skolan och arvsfondsprojektet 
Kulturarva och med stöd av regionen.
 Stadsbiblioteket har blivit mycket populärt som studieplats. Det 
gäller studenter från Campus, men även andra vuxenstuderande och 

Årsberättelse per nämnd – Kulturnämnden



67

gymnasieelever. Ett växande antal studenter använder sig av tjäns-
ten ”Boka en bibliotekarie” och många lånar även kurslitteratur.
 Det är lite problematiskt att mäta andel arrangemang med 
inriktning på kulturarv, unga, integration respektive klimat. Det 
står alltmer tydligt att den bästa vägen ofta kan vara att inkludera 
dessa aspekter i ordinarie verksamhet, snarare än att hitta på 
nischade aktiviteter. Unga och nyanlända är intresserade av olika 
saker i vårt breda utbud. Till exempel så når biblioteksverksam-
heten en stor andel av de nyanlända.

3.1.2 Mål i sammandrag

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

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Antal arrangemang med kulturarvsinriktning / totala antalet arrangemang 5% 11% 5%

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

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

 

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Hålla minst ett lokalt kulturforum /år. 1 1 1  

Nämndmål: Bedömning:

Att främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.  

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Antal arr med internationellt och interkulturellt innehåll/totala antalet arr. 13% 8% 15%

Nämndmål: Bedömning:

Att särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Antal arr riktade till unga i åldern 13–19 år/totala antalet arr. 13% 18% 12%

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andel av programstudenterna vid Campus Värnamo som använder sig av biblioteket. - 51% 50%

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Antal arr som har ett innehåll kring klimat- och miljöfrågor. 5 st 8 st 7 st 

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet
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3.2 Nämndens Ekonomi
3.2.1 Driftsredovisning 

Kulturnämndens driftbudget för 2018 är 29,2 mnkr. Helåret 2018 
visar ett underskott på 0,5 mnkr. På grund av förseningen i Gum-
mifabriken uppstod ett hyresöverskott på 0,9 mnkr, varav kom-
munstyrelsen godkände att 0,6 mnkr skulle få till kostnader för 
öppnande, flytt och färdigställande av nya lokaler i Gummifabri-
ken. Resterande 0,3 mnkr skulle avräknas från nämndens resultat 
vid bokslut. Kostnaderna för att etablera sig i Gummifabriken och 
avveckla Cupolen visade sig dock bli högre än så. Lägg därtill 
kostnaden för det utökade ansvarstagandet för konceptet och 
svårförutsedda utgifter i en ny organisation med oprövade rutiner, 
bland annat städkostnader som ökade betydligt mer än budgete-
rat. Det gör att kulturnämnden efter fem års överskott visar ett 
underskott, som nästan motsvarar den fordran som nämnden har 
gentemot hyresvärden för kostnader orsakade av den uppskjutna 
flytten. Utfallet av denna fordran är dock osäker, eftersom den 
ingår som en del i processen mellan hyresvärden och den tidigare 
generalentreprenören vid ombyggnationen.

3.2.2. Investeringsredovisning 

Kulturnämndens investeringsbudget för 2018 är 10 mnkr. Helåret 
2018 visar ett överskott på 2,8 mnkr. Överskottet beror huvudsak-
ligen på att konstnärliga gestaltningar enligt enprocentregeln har 
flyttats fram i tiden av tekniska förvaltningen.

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter -0,8 -1,3 1,3 -0,7

Kostnader 30,0 31,0 1,0 25,9

Nettokostnad 29,2 29,7 0,5 25,2

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Kulturnämnd 0,4 0,3 0,1 0,4

Kulturförvaltning 5,8 5,4 0,4 5,9

Stöd kulturverksamhet 4,7 4,7 0,0 4,7

Programverksamhet 1,0 1,7 -0,7 0,6

Bibliotek 17,3 17,6 -0,3 13,6

Nettokostnad 29,2 29,7 -0,5 25,2

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 10,0 7,2 2,8 1,9
Nettoinvesteringar 10,0 7,2 2,8 1,9

Största investeringar
Inventarier Gummifabriken 4,2 4,2 0,0

Konstnärlig gestaltning stationsrondell 0,6 0,6 0,0

Konstnärlig gestaltning flygel 0,6 0,6 0,0

3.2.3. Ekonomi i sammandrag

Årsberättelse per nämnd – Kulturnämnden
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3.3.1 HR i sammandrag

2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 24 25 +1

Tillsvidareanställda, årsarbetare 22 24 +2

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 5 4 -1

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 4 4 oförändrat

Andel kvinnor, % 83,3 84,0 +0,7 pro-
centenheter

Sysselsättningsgrad, % 93,1 94,4 +1,3 pro-
centenheter

Övertid, tkr 3 39 +36
Övertid, timmar 10 92 +82
Fyllnadstid, tkr 19 52 +33
Fyllnadstid, timmar 55 200 +145
Timlön, tkr 319 222 -97
Timavlönade, timmar 2119 1597 -522

Sjukfrånvaro, % 5,96 9,54 +3,58 pro-
centenheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 48,45 69,63 +21,18 pro-
centenheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 100 138 +38

Personalomsättning, % 4,2 4,2 oförändrat

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 0 0 oförändrat

Pensionsavgångar, antal faktiska 1 1 oförändrat

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022 Prognos 2023

Antal 0 1 0 2 1

3.3 Nämndens HR
Flytten till Gummifabriken återspeglar sig även i HR-statistiken. 
Övertid och fyllnadstid gick tillfälligt upp något på grund av höga 
arbetstoppar och tidspress. Sjukskrivningstalen beror på ett fåtal 
längre sjukskrivningar, till viss del relaterade till stress i samband 
med alla turer kring den uppskjutna flytten.
 För resultat från medarbetarundersökningen hänvisas till årsre-
dovisningen för 2017, eftersom ingen ny medarbetarundersökning 
gjordes 2018.

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

2016 2017 2018

Antal utlån 
(stadsbiblioteket stängt 6 juni 2017-1 mars 2018)

200 031 160 863 180 456

Andel utlån barn/ungdom av totala 
antalet utlån

55% 53% 57%

Antal besök Stadsbiblioteket 
(20 september-31 december)

– – 34 871

Antal arrangemang 655 565 689

4. Framtida utveckling och utmaningar
Gummifabriken präglar verksamheten kommande år. Utmaning-
en nu är att hitta rätt balans i den nya organisationen. Att hålla 
budget och skapa en hållbar arbetssituation för personalen, och 
samtidigt motsvara de förväntningar som kommuninvånarna har 
både på Gummifabriken som sådan och på ett rikt kulturutbud i 
Gummifabriken och på andra platser.
 Digitaliseringen är en annan utmaning, liksom att stärka bibli-
otekens och kulturens roll i arbetet för folkbildning, tolerans och 
demokrati.
 Vägen framåt heter främst utvecklad samverkan, men också 
att ständigt utvärdera arbetssätt och hur den ekonomiska ramen 
används till största nytta för kommuninvånarna.

Årsberättelse per nämnd – Kulturnämnden
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Barn- och utbildningsnämnden

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente 
Nämndens uppgifter omfattar förskoleverksamhet, skolbarns-
omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasie-
skola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare, samt 
i tillämpliga delar i kommunen verksamma enskilda förskolor, 
grundskolor, gymnasieskolor och annan pedagogisk verksamhet. 
Nämnden svarar vidare för den kommunala kulturskolan och 
uppdragsutbildning inom vuxenutbildningen. 

2. Verksamhetsåret 2018 
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar 8 810 
barn/elever och 1343 medarbetare, vilket motsvarar cirka 30 procent 
av kommunens invånare. När befolkningen ökar måste även finan-
sieringen öka i samma takt för att kommunen inte ska förlora i attrak-
tivitet utan kunna fortsätta vara den mänskliga tillväxtkommunen. 
 En kostnadsdrivande faktor är antalet små enheter inom för-
skola och grundskola. Värnamo kommun har beslutat att bedriva 
små skolor vilket innebär att trots en finansiering på rikssnittet går 
stora delar till de små enheterna, vilket leder till lägre finansie-
ringsgrad av större enheter. 
 Arbetsbelastningen i våra verksamheter är hög och som 
utgångspunkt från KPMG:s utredning som genomfördes under 
2018 så har ett arbete initierats med att genomlysa skolledarnas 
och administratörernas arbetssituation. Dessa personalkategorier 
har inte ökat i antal även om våra skolor och förskolor fått en stor 
inströmning av barn och elever under ett antal år. 

2.1 Digitalisering
Stor utveckling har skett i verksamheterna för att öka kvalitén 
på undervisningen och tillgängliggöra digitala hjälpmedel för 
ökad måluppfyllelse. Detta har skett bland annat genom att 
Inläsningstjänst och Studi.se finns att tillgå för alla elever, samt 
att IST-lärande används frekvent för dokumentation av elevers 
kunskapsutveckling. Förskolor och skolor har utvecklat sitt arbete 
med Office 365, vilket har ökat tillgängligheten av arbets- och un-
dervisningsmaterial, både för personal och elever oberoende var 
de befinner sig. Genom digitaliseringen har elever kunnat ta del 
av distansundervisning som tidigare inte varit möjligt. Under året 
har en ”Media och informationskunnighetsplan” tagits fram, en 
plan som säkerställer att vi får en likvärdighet inom förvaltningen. 
Förvaltningens satsning en-till-en har i stort sett nåtts i grundsko-
lan och gymnasiet, dock ej helt i förskolan. Under sommaren blev 
cirka 300 läsplattor stulna vilket påverkade satsningen. Behovet 
av byte av personaldatorer är stort då cirka 400 datorer är sex år 
eller äldre. Under året har det också pågått ett arbete med it-avdel-
ningen för att få till ett stabilt nätverk. Åtgärder har genomförts 
men tyvärr kvarstår problematiken. 

2.2 Verksamhetsspecifik redovisning 
2.2.1 Förskola

Implementering av arbetssättet ”mindre barngrupper” har ge-
nomsyrat arbetet på alla förskolor. De förskolor som nu har en 
organisation där man delar grupper i mindre grupper har aviserat 
en bättre arbetsmiljö och även sett effekter på att barngrupperna 
blir lugnare. Kvalitetsarbetet arbetas med på bred front och alla 
pedagoger är involverade. Värdegrundsarbetet ”Alla vill, kan och 
ska lyckas” har fortsatt med en bred förankring där varje förskola 
har arbetat igenom det underlaget som är framtaget av skolpsy-
kologerna. Detta har bidragit till ett gemensamt arbete kring lågaf-
fektivt bemötande. Lärmiljöerna är det tydligaste utvecklingsarbe-
tet, där pedagoger arbetar med att utmana barnen i miljöer som är 
läroplansbundna samt material som komplettera hemmet.

2.2.2 Grundskola

Arbetet med att säkerställa en likvärdig utbildning har fortlöpt under 
året. Riktlinjer, rutiner och stöd för elevernas rättssäkerhet har varit 
i fokus. Rutiner kring arbetet med extra anpassningar och särskilt 
stöd samt normer och värden finns. Det finns en stor vilja och am-
bition hos grundskolans rektorer att erbjuda en likvärdig utbildning. 
En annan del av arbetet kring likvärdighet är att rektorerna tar stort 
ansvar för de kommunövergripande ämnesnätverk som finns för 
pedagogerna, där man till exempel ska kunna arbeta med betyg och 
bedömning. Verksamheten för nyanlända elever har setts över och 
från augusti sker kartläggning av nyanlända på respektive skola. 
Detta har inneburit en minskning av Enheten för flerspråkighet. 
Nio av tolv rektorer är klara med sin rektorsutbildning, högskoleut-
bildning på avancerad nivå. Under 2018 har våra skolor blivit mer 
trångbodda och ytterligare paviljonger har tagits i bruk. 

2.2.3 Särskolan (grund-, gymnasiesärskola och särskild undervis-

ning för vuxna)

För grundsärskolans del har fler elever börjat i åk 6 på Gröndals-
skolan vilket inneburit att organisationen där blivit större och 
ytterligare paviljonger har tagits i bruk för att få plats. Antalet 
särskoleintegrerade elever runt om i kommunens skolor ökade 
något under senare delen av året.
 För gymnasiesärskolan har förändringar i programstrukturen 
genomförts, exempelvis startat nationella programmet Hälsa, vård 
och omsorg samt utökat programmet Samhälle, natur och språk. 
Satsningarna att utbilda speciallärare har fortsatt. Fem lärare är 
igång med utbildningen. 

Årsberättelse per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden
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2.2.4 Fritidshem

För ökad likvärdighet inom fritidshemmen i kommunen finns 
0,4 tjänst fördelad på två utvecklingslärare som arbetar med 
utveckling av fritidshemsverksamheten. De genomför observa-
tioner och återkopplar sedan i ett kollegialt och lärande samtal till 
berörd personal och rektor. Under året har arbetet skett med att 
implementera den nya läroplanen för fritidshemsverksamheten. 
Verksamheten ska bygga på undervisning inom områdena Språk 
och kommunikation, Skapande och estetiska former och Natur 
och samhälle, samt Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

2.2.5 Gymnasieskola

Samarbetet med Skolverket och Linnéuniversitetet i projektet 
Bästa Skolan har påbörjats. Insatsernas syfte är att höja kunskaps-
resultat. Vårterminen ägnades åt analys och orsaker av resultat 
samt att prioritera förbättringsområden. Under hösten utbildad-
es 15 processledare som ska leda det kollegiala lärandet under 
kommande två år. Målsättningen är bland annat att öka eleverna 
inflytande, stimulera eleverna och få eleverna att tro på sig själva. 
Det systematiska kvalitetsarbetet och organisation/struktur på 
Finnvedens gymnasium ska förbättras och utveckla/förtydliga 
drift- och utvecklingsorganisationen. Åtgärderna ska även öka 
delaktigheten hos personal och elever. Vård och omsorgsprogram-
met startade inte ht18 på grund av för få sökande. Insatser pågår 
för att öka intresset. 

2.2.6 Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen har växlat över från att organisera utbild-
ningen utifrån perioder och grupper till ett individperspektiv 
där den enskildes individuella studieplan ligger till grund för 
studieupplägget. Lärarna har numera semestertjänst och antagning 
och utbildning erbjuds över hela året. Införandet av en digital lär-
plattform ger bättre möjligheter att erbjuda utbildning digitalt. På 
utbildning i svenska för invandrare har undervisningstiden utökats 
med fem timmar per vecka inom samtliga kurser.

2.2.7 Kulturskolan

Kulturskolan har arbetat kring hur Kulturskolan ser ut idag men 
också hur den kommer att se ut 2020 och 2035. Detta har genere-
rat i nya kurser och nya didaktiska och pedagogiska förhållnings-
sätt har testats under året. Kulturskolan fick medel från statens 
kulturråd för att fortsätta med kurser inom bild, form och estetisk 
media. Under hösten 2018 tog nämnden också beslut att utöka 
Kulturskolans ram för att kunna göra dessa kurser permanenta. 
Värnamo kommun blev 2018 årets uppstickarkommun då Sveri-
ges kulturkommun utsågs. Kulturskolans verksamhet var en stor 
bidragande faktor till utmärkelsen.

3. Nämndens mål, ekonomi, 
HR och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
Värnamo kommuns grundskolor har dalande resultat både 
inom kunskaper och inom trygghet. Detta kan kopplas till 
trångboddhet, vilket innebär fler barn/elever per vuxen, men 
också att det är fler barn/elever som ska vistas på samma yta 
så som skolgård, korridor, uppehållsrum och matsal. Den stora 
elevökningen i framför allt grundskolan innebär en ansträngd 
ekonomisk situation eftersom det inte utgår full täckning för 
dessa elever. De förväntas integreras i befintlig organisation. De 
senaste fem åren har cirka 330 elever tillkommit på detta sätt. 
Hade full kostnadstäckning utgått, så hade det inneburit ytterli-
gare 16 miljoner till grundskolans verksamhet.

3.1 Nämndens mål 
Måluppfyllelsen har minskat i de lägre årskurserna 1-6. I de 
högre årskurserna 7- gy är resultaten något bättre. Nämndens 
mål med att barn- och utbildningsförvaltningen under året ska 
ligga på plats 1-19 i SKL-s mätning har inte uppnåtts. Placering 
är ändå bland de 25 procent bästa kommunerna. Även trygghet 
och studiero har en negativ trend i stort sett alla verksamheter. 
Barn/elevantalet per personal ökar i de flesta verksamheterna. 
Behörigheten bland personalen ökar i förskola och gymnasiet men 
minskar i grundskola och fritidshem. 

3.1.1 Jämförelse av resultat

I förhållande till andra kommuner har Värnamo en lägre andel 
elever som uppnått kunskapskraven i de lägre åren men högre 
andel i de äldre åren. Elever som tar sin examen inom tre år på 
gymnasiet skiljer sig mycket mellan yrkesförberedande och hög-
skoleförberedande program, där 84,4 procent av elever på högsko-
leförberedande program tar sin examen. Motsvarande siffra på de 
yrkesförberedande programmen är 56,8 procent. 

Årsberättelse per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden
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3.1.2 Mål i sammandrag

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

Nämndmål: Bedömning:

Värnamo kommun ska vara bland de 20 bästa skolkommunerna i Sverige 2017 och bland de tre bästa 2020. För att nå målet behöver 
kunskapsnivån höjas, det görs 
• Genom god kvalitet i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning
• Genom systematiskt kvalitetsarbete

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

SKL Öppna jämförelser – Grundskola. Placering av alla kommuner 55 67 1-19

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Vårdnadshavare har tillgång till verksamhetens lärplattform i förskola, grundskola, fritidshem 
och särskola.

30% 30% 100 %

Information om elevens kunskapsutveckling finns tillgängligt digitalt 60% 80% 80%

Nämndmål: Bedömning:

Barn/elever ska ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sin fulla förmåga. För att nå målet behöver verksamheten utveckla 
• Kollegialt lärande mellan medarbetare 
• Utvecklande lärmiljöer
• Språkutvecklande och inkluderande arbetssätt

Indikatorer: 2017: 
Läsår:16/17

2018: 
Läsår:17/18 Målnivå 2018:

Elevenkät:

F-9: Jag har studiero 72,1% 70,6%) 100%

Gy: Jag har studiero 69,2% 70,67% 100 %

Fritidshem: Det finns möjlighet till lugn och ro på fritids 76,1% 69,8% 100 %

Fsk: Jag tycker om att vara på min förskola 89,4% 88,6% 100 %

F-9: Jag känner mig trygg i skolan 92,5% 90% 100 %

Gy: Jag känner mig trygg i skolan 90,7% 88,91% 100 %

Fritidshem: Jag känner mig trygg i fritidshemmet 97,8% 93,5 % 100 %

Kunskapsresultat: (xx%)=genomsnittskommunen

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesproven i sv, sv2 
och ma (N15452)

73%
(80%)

71%
(67%)

100 %

Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala 
skolor, andel (%) (N15540)

78,4%
(74,1%)

73%
(75,1%)

100 %

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)
(N15419)

78,6%
(70,4%)

79,1%
(72,5%)

100 %

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (N17451)
65,4%
(55,5%)

65,6%
(51,9%)

100 %

• IKT-användning
• Hållbart pedagogiskt ledarskap
• Kompensatoriskt uppdrag
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DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

Både medarbetare, barn och elever ska känna att de kan påverka sin egen utveckling. 
Genom inflytande över sin situation tar individen ansvar för både sin egen och verksamhetens utveckling.

Indikatorer (rikssnitt): 2017: 
Läsår:16/17

2018: 
Läsår:17/18 Målnivå 2018:

Barn/elevenkät:

Fsk: Får du vara med och välja vad ni ska göra på din förskola? 81,3% 81,6% 100%

F-9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter? 

67,4% 63,8% 100%

Gy: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter?

66,2% 65,81% 100%

Fritids: Jag får vara med och planera vad vi ska göra på fritidshemmet 80,3% 60,7% 100%

Forum för samråd på alla enheter 75% 80% 80%  

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Antal enheter med Skolverkets utmärkelse Hållbar skola 3 4 4

Plan mot kränkande behandling på alla enheter 97% 100% 100%

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

Vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare.  För att nå målet behöver verksamheten 
• medarbetare med rätt kompetens
• medarbetare som är motiverade för sitt arbete
• ett hållbart pedagogiskt ledarskap

Indikatorer: 2017: 
Läsår:16/17

2018: 
Läsår:17/18 Målnivå 2018:

Andel behöriga pedagoger

Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N11023)
45,3%
(44,9%)

48,3%
(45,2%)

Över 
genomsnittet

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%) (N15031)
86%

(83,9%)
82,8%
(82,6%)

Över 
genomsnittet

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) (N13015)
59,2%
(44,3%)

58,1%
(40,9%)

Över 
genomsnittet

Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%) (N17814)
76,8%
(76,9%)

79,8%
(76,8%)

Över 
genomsnittet

Lärare/pedagogisk personal med specialpedagogisk högskoleexamen i särskola, andel (%) 
(N18019)

18%
(36,6%)

saknas
(28,3%)

Över 
genomsnittet

Lärartäthet 

Inskriva barn/årsarbetare i kommunal fsk (N11010) 4,9/(5,2) 5,9/(5,1)
Lägre än 

genomsnittet

Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal gsk (N15034) 12,1/(11,7) 12.0/(11,5)
Lägre än 

genomsnittet

Elev/anställd i kommunalt fritidshem (N13803) 14,8/(12,6) 15,2/(12,2)
Lägre än 

genomsnittet

Elev/lärare i kommunal gymnasieskola (N17812) 13/(11.1) 11,9/(10,6)
Lägre än 

genomsnittet

(xx%)=genomsnittskommunen

(Bruntlandkommissionen 1987)
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3.2 Nämndens Ekonomi
3.2.1 Driftsredovisning 

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2018 var 818,3 
mnkr. Helåret 2018 visar ett underskott på 10,5 mnkr. Under-
skottet motsvarar 1,3 procent av den totala budgeten och det 
finns flera faktorer som påverkar barn- och utbildningsnämndens 
underskott. 
 Barn- och utbildningsnämnden redovisar lägre personalkostna-
der än budgeterat vilket ger ett överskott på 0,1 mnkr. 
 Gemensamt barn- och utbildningsförvaltningen redovisar ett 
överskott på 1,2 mnkr vilket beror på högre intäkter än budgeterat 
och besparingarsåtgärder som genomförts under året. 
 Förskolan redovisar ett överskott på 1,4 mnkr, överskottet beror 
på högre bidrag från migrationsverket än budgeterat, 0,9 mnkr. 
Även försäljning av huvudverksamhet och intäkter från barnom-
sorgsavgifter har varit högre än budgeterat, 2,4 mnkr. I verksam-
heten så har det varit 18 barn fler än vad som var budgeterat vilket 
återspeglas i ökade kostnader för köp av måltider och viss ökning 
av personalkostnader, 1,7 mnkr respektive 0,2 mnkr.
 Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott på 19,9 
mnkr. Det beror till stor del på den elevökning som skett sedan 
år 2014 och kostnaden för tillkomna externa lokaler. Lokalerna 
redovisar ett underskott på 6,2 mnkr. Även skolskjutsar inom 
grundskolan redovisar ett underskott på 5,4 mnkr.  Köp av målti-
der och ökat antal stödinsatser i enlighet med skollagen har också 
genererat högre kostnader än av vad som budgeterats, 0,4 mnkr 
respektive 9,3 mnkr. Grundskolan har flera bidrag som ansöks 
varje år och några av dem har varit högre än budgeterat 2,2 mnkr. 
 Grundsärskolan redovisar ett överskott på 1,8 mnkr vilket beror 
på högre intäkter än budgeterat för försäljning av platser och lägre 
kostnader för skolskjutsar, 1,3 mnkr respektive 0,6 mnkr. 
 Gymnasieverksamheten redovisar ett överskott på 2,1 mnkr. 
Där har kostnaderna för köp av utbildningsplatser varit lägre 
än budgeterat vilket har genererat ett överskott på 2,4 mnkr. 
Skolskjutskostnader har däremot överstigit budget med 0,7 mnkr. 

Bidragen för nyanlända redovisar ett överskott på 0,5 mnkr samti-
digt som bidragen för asylsökande har minskat. 
 Gymnasiesärskolan redovisar ett överskott på 0,6 mnkr vilket 
beror på att personalkostnaderna och skolskjutsar har varit lägre 
än budgeterat, 0,3 mnkr respektive 0,3 mnkr.
 Vuxenutbildningen redovisar ett överskott mot budget på 2,2 
mnkr. Överskottet beror på högre intäkter än vad som budgeterats 
1,4 mnkr. Kostnaderna för köp av huvudverksamhet/utbildnings-
platser har också varit lägre än förväntat vilket generar ett över-
skott på 0,9 mnkr. Västra skolan är en lokal som varit ofinansierad 
i budget för 2018 och redovisar ett underskott på 3,6 mnkr. För att 
täcka kostnaden har del av bidraget, för etablering av nyanlända 
vuxna använts, 3,5 mnkr.
 Kulturskolan redovisar ingen avvikelse mot budget.
 Barn- och utbildningsnämnden har under året både sökt och 
mottagit flera bidrag från bl a till Migrationsverket och Skolver-
ket, totalt 73,4 mnkr vilket motsvarar 8,9 procent av nämndens 
budget. Intäkterna har varit svåra att prognostisera bland annat 
på grund av dess tillfälliga karaktär och förändringar i regelverk. 
Under året har barn- och utbildningsnämnden fått flera avslag på 
ansökningar för asylsökande elever, total förändring på resultatet i 
år 1,5 mnkr.  Under året har nämnden arbetat för att nå en budget 
i balans och besparingar har genomförts inom kostnadsposterna: 
IT-licenser, fortbildning och ej lagstadgad verksamhet. Besparing-
arna har gett effekter och underskottet har minskat under året. 

3.2.2. Investeringsredovisning 

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2018 var 
14,1 mnkr. Helåret 2018 visar ett överskott på 2,5 mnkr. Över-
skottet avser Mosslelunds förskola, 1,0 mnkr, där del av investe-
ringsmedel nyttjats under 2018 men större del av investeringen 
genomförs under 2019–2020. Kulturskolan redovisar ett överskott 
på 0,3 mnkr. Övergripande har förvaltningen ett överskott på 0,7 
mnkr, medel som avsatts för att täcka upp it-investeringarna under 
2018 och 2019.
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3.3 Nämndens HR
Antalet årsarbetare har ökat med totalt 41 heltidstjänster varav 
40 består av tidsbegränsade tjänster. Det beror till största delen 
på att behovet av resurstjänster inom grundskolan har blivit fler. 
Samtidigt har övertiden ökat vilket beror på svårigheten att hitta 
timvikarier vid medarbetares frånvaro, vilket leder till att ordina-
rie personal måste jobba extra. Trots detta ökar även timlönerna. 
Det hänger ihop med att sjukfrånvaron och övrig frånvaro ökar 
vilket betyder att behovet av ersättare, många gånger i form av 
timvikarier, ökar. Den långvariga sjukfrånvaron minskar däremot 
något. Det pågår ett arbete med att analysera olika yrkeskatego-
riers arbetsbelastning och arbetsmiljö för att få större förståelse 
för uppdragen och kunna effektivisera i organisationen

2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 1073 1066 -7

Tillsvidareanställda, årsarbetare 1028 1027 -1

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 224 275 +51

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 198 240 +42

Andel kvinnor, % 81,8 81,8 Oförändrat

Sysselsättningsgrad, % 95,8 96,3 +0,5 pro-
centenh.

Övertid, tkr 889 1156 +267
Övertid, timmar 2254 2662 +408
Fyllnadstid, tkr 1595 1437 -158
Fyllnadstid, timmar 8305 7086 -1219
Timlön, tkr 12941 13309 +368
Timavlönade, timmar 88467 90661 +2194

Sjukfrånvaro, % 4,64 5,42 +0,78 pro-
centenh.

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 53,20 52,89 -0,31 pro-
centenh.

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 5498 6309 +811

Personalomsättning, % 7,4 9,6 +2,2 pro-
centenh.

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 5,8 6,7 +0,9 pro-
centenh.

Pensionsavgångar, antal faktiska 15 31 +16

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022 Prognos 2023

Antal 14 23 34 34 33

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter -88,6 130,3 41,7 -128,1

Kostnader 906,9 959,0 -52,1 947,4

Nettokostnad 818,3 828,7 -10,5 819,3

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Barn- och utbildningsnämnden 1,1 1,0 0,1 1,1

Gemensamt barn- och utbild-
ningsförv.

24,7 23,6 1,1 22,6

Förskola 208,2 206,7 1,4 208,2

Grundskola inkl förskoleklass 404,9 424,7 -19,9 413,3

Grundsärskola 16,9 15,1 1,8 14,9

Gymnasieskola 127,3 125,3 2,1 124,9

Gymnasiesärskola 7,3 6,8 0,6 6,4

Vuxenutbildning 19,8 17,6 2,2 18,0

Kulturskolan 8,0 8,0 0,0 9,9

Nettokostnad 818,3 828,7 -10,5 819,3

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 -3,5 3,5 0,0
Utgifter 14,1 15,0 -1,0 15,5
Nettoinvesteringar 14,1 11,5 2,5 15,5

Största investeringar
IT-utrustning 6,5 6,6 -0,1 10,7
Mosslelunds förskola 1,2 0,2 1,0 0,0

3.3.1 HR i sammandrag

2016 2017 2018

FÖRSKOLA
Antal barn i kommunal regi, 15 okt 1 494 1 505 1 501

FRITIDSHEM
Antal barn i kommunal regi, 15 okt 1 628 1 596 1 782

FÖRSKOLEKLASS 
Antal elever i kommunal regi, 15 okt 420 395 432

GRUNDSKOLA
Antal elever i kommunal regi, 15 okt 3 670 3 662 3 684

GRUNDSÄRSKOLA
Antal elever i kommunal regi, 15 okt 29 36 33

GYMNASIESKOLA
Antal elever i kommunal regi, 15 okt 1 110 1 112 1 239

GYMNASIESÄRSKOLA
Antal elever i kommunal regi, 15 okt 21 19 23

VUXENUTBILDNING
Antal unika elever 950 1 041 1 083
varav SFI-elever 549 515 447

KULTURSKOLAN
Antal elever 1 222 1 290 1 268

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal
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4. Framtida utveckling och utmaningar
När finansiering och expansion inte är synkroniserade så får 
det negativa effekter, detta syns idag då i nedåtgående resultat 
inom skolorna, både gällande kunskapsresultat och trygghet i 
de yngre åren. Kommunen behöver hålla en jämn och hög takt i 
byggnationer av grund- och gymnasieskolan som i stort sett varit 
obefintlig sedan 70-talet. Undantaget Exposkolan som står klar 
till höstterminen 2019. Barn och utbildningsnämnden har idag 36 
tillfälliga klassrum i grundskolan, vilket innebär att cirka 700-900 
elever går varje dag till ett tillfälligt klassrum. Dessa klassrum är 
placerade på skolgården och innehåller inga övriga ytor vilket le-
der till ökad trångboddhet som i sin tur leder till minskad trygghet 
och lägre måluppfyllelse. 

4.1 Verksamhetsspecifika utvecklingsområden
4.1.1 Förskola

Förskolan behöver arbeta vidare med organisationen utifrån den 
nya läroplanen som träder i kraft under 2019. Undervisningen 
i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till 
barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande 
av kunskaper och värden. Förskolan lägger grund för fortsatt skol-
gång samt utveckling och lärande. Det är då grundläggande att 
verksamheten har utbildad personal för att kunna stödja barnens 
utveckling. Kompetensförsörjning är en utmaning då förskollärare 
är ett bristyrke men måste finnas på alla förskolor. Allt fler barn 
behöver stöd i förskolan, utifrån detta påbörjas ett utvecklingsar-
bete tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten och 
specialpedagoger kommer arbeta med hela lärmiljön på förskolan 
för att förebygga och främja trygghet, välmående och utveckling. 

4.1.2 Grundskola

En utmaning för grundskolans verksamhet de kommande åren 
kommer att vara att anställa behörig personal i skolans alla ämnen. 
I de fall skolan inte lyckas med detta innebär det ett merarbete för 
behörig personal och en utmaning att säkra likvärdighet och kvalité 
i verksamheten. Detta blir extra svårt på de små skolorna F-åk 6. 
 En annan utmaning som skolan har är att möta varje elev 
utifrån sina förutsättningar och behov, gruppen elever som har 
någon form av funktionsvariation tenderar att öka. För att möta 
alla elever finns ett fortsatt stort behov av specialpedagogisk kom-
petens i verksamheten samt att utveckla tillgängliga lärmiljöer 
- pedagogiskt, socialt och fysiskt. Arbetet har påbörjats på flera av 
kommunens grundskolor där också bemötande, förhållningssätt 
och värdegrund är en viktig del av utvecklingen. 
 Skolan blir allt mer digitaliserad, detta är positivt då det öppnar 
upp för nya arbetssätt som gör undervisningen tillgänglig på ett 
annat sätt för eleverna. 

4.1.3 Särskolan (grund-, gymnasiesärskola och särskild undervis-

ning för vuxna)

Förändringar i timplanen och fördelning av tid mellan ämnen 
kommer att ske under året. Timplaneförändringarna innebär att 
elevernas ramtider kommer utökas jämfört med idag.
 På gymnasiesärskolan hoppas satsningen på ”Hälsa, Vård och 
Omsorg” locka fler sökande. 
 På särskild utbildning för vuxna, behöver det skapas mer sam-
manhängande utbildningar/program. Det är också fortsatt svårt att 
få behöriga lärare till särskild utbildning för vuxna. 

4.1.4 Fritidshem

För fritidshemmets verksamhet införs legitimationskrav för att få 
arbeta på fritidshemmet. Kompletterande utbildning till lärare i 
fritidshem på hemmaplan behöver ses över. Arbetet med att för-
bättra resurserna till fritidshemmen behöver fortsätta för att kunna 
säkerställa en verksamhet av god kvalité, där barnen får möjlighet 
till lärande, en meningsfull fritid samt rekreation, vila och hälsa.

4.1.5 Gymnasiet

Den fortsatta elevökningen innebär utmaningar för organisatio-
nen. Huvudbyggnaden är i mycket stort behov av renovering.  
Medel är avsatta i budget till 2021 och ombyggnadsplanen bör 
fastställas 2019. 2019 firar Finnvedens gymnasium 50 årsjubi-
leum med aktiviteter för personal, elever, fd personal och elever 
samt allmänheten

4.1.6 Vuxenutbildning

Under 2019 är målet att starta upp Värnamo Vägledningscentrum 
på Västra Skolan i samverkan med bland annat Campus och 
Arbetsförmedlingen. Valideringsarbetet behöver utvecklas för att 
vara en naturlig del i verksamheten. Ytterligare ett utvecklings-
område är samverkan med Finnvedens Gymnasium och andra 
utbildningsanordnare kring yrkesutbildningar inom bristområden.

4.1.7 Kulturskolan

2019 fyller Kulturskolan 50 år, detta uppmärksammas exem-
pelvis genom ny grafisk profil, permanenta kurser inom digitalt 
skapande, fler kurser för mindre barn och kurser för att motverka 
psykisk ohälsa. Kulturskolan kommer arbeta vidare med vilka 
steg verksamheten behöver ta för att vara en fortsatt god plats 
för kommunens barn och ungdomar i framtiden. Kommunstyrel-
sen har gett i uppdrag till Kulturskolan och kulturförvaltningen, 
att utöka samverkan mellan varandra och öka samarbetet med 
civilsamhället.
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Omsorgsnämnden

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente 
Omsorgsnämnden ansvarar för omsorgen om äldre- och personer 
med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlag (SoL) och Lag 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 
följdlagar och författningar. Nämnden ansvarar även för den kom-
munala hälso- och sjukvården inom de särskilda boendeformerna 
och ordinärt boende (hemsjukvård), enligt Hälso- och sjukvårds-
lag (HSL). 

2. Verksamhetsåret 2018 
En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (samordnad vårdplanering) trädde i kraft den 1 januari 
2018. Syftet med den nya lagen är att skapa en trygg, säker och 
smidig övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg för 
enskilda. 
 Detta har medfört stor påverkan på förvaltningens verksamhe-
ter på olika sätt. Sedan den nya lagen trädde i kraft har vårdtider-
na förkortats och nästan alla äldre patienter behöver mobiliseras 
i hemmet och ibland korttidsvistelse, för att komma igång efter 
sjukhusvistelse. Det krävs omfattande insatser för att de ska kunna 
komma hem under trygga förhållanden och planera för att hem-
vistelsen ska fungera. Ett problem har varit att de vårdtider som 
läkarna bedömt ofta har ändrats, vilket medför att den planering 
som gjorts inför hemgång måste justeras. Både internt och i dialog 
med berörda vårdgivare pågår en ständig utveckling av arbetssätt 
och riktlinjer med det tydliga målet att skapa goda lösningar för 
den enskilde och för berörda medarbetare samt för att uppnå 
kostnadseffektivitet. Förvaltningens tvärprofessionella team 
”Trygg och säker hemgång” är en stor tillgång i sammanhanget 
och förvaltningens arbetssätt har varit avgörande för att uppnå att 
snittiden för en trygg och säker hemgång endast är 1,2 dagar.
 Statsbidraget ökad bemanning inom äldreomsorgen har under 
2018 finansierat larmteamet inom ordinärt boende. Larmteamet 
består av undersköterskor som är frikopplade från den ordinarie 
verksamheten och medför en ökad tillgänglighet och trygghet 
för brukarna samt en förbättring ur arbetsmiljöperspektiv då 
ordinarie hemtjänstpersonal blir avlastad med larmutföranden. 
Verksamheten ingår även i ”Trygg och säker hemgång” med en 
funktion som samordnare gentemot arbetslagen. När statsbidraget 
upphörde vid årsskiftet 2018/19 kommer larmteamet att bli en del 
av förvaltningens ordinarie verksamhet. 
 Den 1 januari 2018 startade projektet Heltidsresan för omsorgs-
förvaltningen. Syftet med projektet är att erbjuda tillsvidarean-
ställningar på heltid. Detta har genomförts via två tillvägagångs-
sätt: alla nya tillsvidaretjänster annonseras som heltidstjänster 
från och med 1 januari 2018; befintliga tillsvidareanställda med 
deltidsanställning har blivit tillfrågade om de önskar arbeta 

heltid eller höja sin sysselsättningsgrad. Frågan ställdes i form 
av en skriftlig enkät våren 2018. Av enkätsvaren framgick det att 
önskemålen om heltid/ökad sysselsättningsgrad innebär en total 
ökning av drygt 40 årsarbetare i förvaltningen. Denna ökning av 
andel tillsvidareanställda ska finansieras inom befintlig budgetram 
vilket görs genom att växla utförd arbetstid från visstidsanställda 
(främst timvikarier) till tillsvidareanställda. Projektet har tagit 
fram två arbetstidsmodeller som bygger på detta, Resurspass och 
Tidsbegränsad bemanningsperiod. Höstens arbete har visat på 
vilken komplex förändring detta är och att en stor utmaning ligger 
i att ändra tankesättet hos personalen till att tänka heltidskultur. 
Under hösten har verksamheten börjat ställa om och vissa arbets-
grupper har redan påbörjat ökningen i sysselsättningsgrad.
 Hösten 2018 startade Campus Värnamo en YH-utbildning till 
stödpedagog i samarbete med Jönköping University. Utbildningen 
är på två år och genomförs på halvtid för att de studerande ska 
ha möjlighet att arbeta vid sidan om studierna. Under utbildning-
en får studenterna lära sig att bland annat skapa möjligheter till 
ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. 
 En annan satsning är att Värnamo, som första kommun i länet, 
2018 har tecknat ett lokalt kollektivavtal med Vårdförbundet 
om möjligheten för sjuksköterskor att erhålla betald specia-
listutbildning. Detta är en angelägen åtgärd för att säkerställa 
att förvaltningen har rätt kompetens inom en alltmer avancerad 
hemsjukvård.

2.1 Digitalisering
En grundförutsättning för digitalisering och användning av digita-
la verktyg inom omsorgsförvaltningen är utbyggnaden av trådlösa 
nätverk. Trådlösa nätverk är grunden för all digital utveckling 
för brukarnära vardagsteknik. Utbyggnad sker kontinuerligt men 
ännu har mindre än hälften av verksamhetens lokaler tillgång till 
trådlöst nätverk. 
 En annan grundförutsättning för omsorgsförvaltningen är stabilitet 
gällande telefoni och IT. Under senare tid har det varit ett flertal tele- 
och IT-avbrott som i hög grad påverkar verksamheten och möjlig-
heten att ge en god och säker vård och omsorg. Det kan konstateras 
att de rutiner som upprättats i sammanhanget fungerat väl, men de är 
ständigt föremål för utvärdering och revidering vid behov.
 Nämnden har under året tilldelats stimulansmedel från Socialsty-
relsen med syfte att öka investeringstakten av välfärdsteknik. Vissa 
investeringar har varit till direkt nytta för brukare såsom kommu-
nikationshjälpmedel, måltidshjälpmedel, tidshjälpmedel och läke-
medelsautomat. Förvaltningen har även investerat i teknik för att 
ge stimulans och aktivering för äldre och funktionshindrade såsom 
virtuella spel och upplevelsecykeln BikeAround, som möjliggör för 
brukaren att virtuellt kunna besöka vilka platser den vill.



Tillsammans med medborgarförvaltningen har en plan för infö-
rande av ett nytt verksamhetssystem (Combine) tagits fram. Sys-
temet har upphandlats gemensamt med länets övriga kommuner 
och införandet kommer att ske som tidigast i slutet av 2019.
 Under året har förvaltningen påbörjat införande av digitalt 
trygghetslarm och utbyte av befintligt system inom särskilt boen-
de. Detta byte avbröts på grund av att den upphandlade tjänsten 
inte höll den kvaliteten som utlovats. Som tillfälligt alternativ har 
trygghetslarm som används i ordinärt boende installerats. Arbetet 
med att byta ut befintligt system har genomförts i samarbete med 
flera andra förvaltningar.
 I hemtjänsten används digitala lösningar via telefonin. Detta 
innebär att man låser upp dörren hos brukare med sin tjänstetele-
fon samt använder telefonen för signering och för information. De 
telefoner som upphandlades visade sig inte hålla den kvalitet som 
utlovats och under året har avtal om leasing av telefoner tagits fram. 
 Förvaltningen har under året testat nattillsyn via kamera på ett 
fåtal brukare med gott resultat. Arbetet fortsätter under 2019 och 
en utvärdering kommer att ske för att bedöma om det är ett arbets-
sätt som förvaltningen vill utveckla. 

3. Nämndens mål, ekonomi, 
HR och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
Förvaltningen har ett stort arbete framför sig med fokus på att 
göra rätt saker av kommunfullmäktige tilldelad budget och att 
få en budget i balans kommer att genomsyra hela organisatio-
nen, både vad gäller nyckeltalen inom HR och nämndmålen 
som i sin tur påverkar kvaliteten i verksamheterna. Ett priorite-
rat område för 2019 är att förvaltningen ska få en budget i ba-
lans, vilket skulle kunna åstadkommas genom dels Heltidsresan 
och dels arbetet med grunduppdraget.

3.1 Nämndens mål 
Målen för omsorgsnämnden är satta på en ambitiös nivå, varför det 
är svårt att nå målen under en kortare period. För att kunna nå målen 
behöver nämnden sätta mål utefter en mer långsiktig planering.

3.1.1 Jämförelse av resultat

Kvalitet

Brukare som uppfattar att de alltid/oftast får ett gott bemötande:
För 2018 har arbetslag i fyra av nio särskilda boenden uppnått 100 pro-
cent och i hemtjänstens fjorton arbetslag har nio uppnått 100 procent.
Inom funktionshinderomsorgen har under 2018 en ny nationell 
enkät använts för jämförelse med riket.
 Andelen äldre med psykisk ohälsa ska minska för varje år:
 Resultatet för de som bor i särskilt boende är cirka 55 procent 
och cirka 50 procent för de som bor i ordinärt boende när bruka-
rens skattar sin psykiska ohälsa. Resultatet varierar beroende på 
individen som tillfrågas. Siffran för riket är något högre både för 
särskilt boende och i ordinärt boende.
 Andelen äldre som medicineras med antipsykotiska läkemedel i 
särskilt boende ska minska:
Jönköpings län har alltid legat högt vad gäller förskrivna mediciner 
till äldre. Vårdcentralerna i Värnamo kommun skrev för 2018 ut 
antipsykotisk medicin i störst omfattning i länet.
 Vård- och omsorgsbehov ska dokumenteras på ett säkert sätt: 
Omsorgsnämnden beslutade den 12 december 2018 att en åtgärds-
plan för förbättringar ska tas fram under våren 2019. 
 Delaktighet respektive Kompetensförsörjning
Det finns inte någon statistik för 2018, då medarbetarundersök-
ningen genomförs vartannat år och nästa gång är 2019. 

Klimat

Minska matsvinnet på särskilt boende: 
Vid mätningen hösten 2018 var andelen överbliven mat i kantinerna 
22 procent respektive 3-4 procent från tallriken. Serviceförvaltning-
en ska under 2019 näringsberäkna portioner på nytt och minska dem.

Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden
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KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Nämndmål: Bedömning:

Brukaren möts utifrån sina individuella behov med respekt.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Brukare som uppfattar att de alltid/oftast får ett 
gott bemötande

Särskild boendeform

Hemtjänst

Daglig verksamhet

Gruppbostad

Boendestöd psykiatri

Vråengården öppen verksamhet, psykiatri

95 %

96 %

86 %

93 %

96 %

100 %

96 %

98 %

82 %

69 %

82 %

80 %

100 %

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andelen äldre med psykisk ohälsa ska minska för varje år
Säbo

Hemtjänst

57%

49%

55%

50%

56%

41%

Minskning av antipsykotiska läkemedel i särskilt boende, andel personer % 17,0 % 19,8 % 16,5 %

Nämndmål: Bedömning:

Vård och omsorgsbehov ska dokumenteras på ett säkert sätt.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andelen tydliga och uppföljningsbara mål i biståndsbesluten. 60 % 60 % 70 %

Andelen tydliga” hur en insats ska genomföras”, i genomförandeplanen. 60 % 51 % 90 %

Andelen noteringar kring varför brukaren skrivs in i hemsjukvård. 8 % 0 50 %

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

Medborgarna ska när man kontaktar omsorgsförvaltningen få svar på sina frågor

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

Medarbetarna är delaktiga i arbetet i omsorgsförvaltningen.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt 

svar på en enkel fråga

ÄO 55%

FO 33%

ÄO 63%

FO 50%
80 %

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande i telefon
ÄO 100%

FO 40%

ÄO 89%

FO 89%
100 %

Omsorgsnämnden ska årligen anordna 3 offentliga forum/medborgardialoger 2 0 3

Medarbetarundersökningen – mål och uppföljning 4,1 – –

Medarbetarundersökningen HME – styrning 81 – –

Medarbetarundersökningen - arbetsplatsträffar 4,1 – –

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

3.1.2 Mål i sammandrag

Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden



80

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap 77 – –

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation 79 – –

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?”* 72 – –

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

Att nå en klimateffektiv verksamhet som innefattar bra energianvändning och miljövänliga transporter.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Minska svinnet på särskilt boende äldre. Mätning görs årligen. 25 %

Matsvinn 
från kantiner: 

22 %
Matsvinn 

från tallrikar: 
3–4 %

20 %

Utse miljöinspiratörer 100 % 100 % 100 %

Fortbildning för ledningen i klimatanpassning och krisberedskap. Antal utbildningstillfällen 1 0 1

Antalet berörd personal som utbildats i sparsam körning varje år 26 0 26

* Medarbetarundersökning: Index, ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?”, 
högre värde är positivt.

3.2 Nämndens Ekonomi
3.2.1 Driftsredovisning 

Omsorgsnämndens driftbudget för 2018 är 588,1 mnkr. Helåret 
2018 visar ett underskott på 8,6 mnkr. 
 Det finns flera faktorer som påverkar underskottet. Hemtjänsten 
(ordinärt boende) har under året haft svårigheter att möta de snab-
ba förändringarna i beslutade biståndstimmar och haft kostnader 
relaterade till tidig hemgång. 
 Inom LSS-verksamheten redovisar daglig verksamhet och 
personlig assistans ett underskott. Inom daglig verksamhet beror 
underskottet på kostnader för egen personal och privat utförare, 
medan det inom personlig assistans beror på hög sjukfrånvaro 
och svårigheter att rekrytera personal. Antal köpta platser LSS 
har ökat marginellt. Budgetavvikelsen beror istället på att andelen 
kostsamma placeringar har ökat. 

Den största förklaringen till underskottet inom hemsjukvården 
beror på behovet av bemanningssjuksköterskor. Detta behov 
finns med anledning av svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, 
samt en ökad omfattning av arbetsuppgifter då patienter med 
komplexa vårdbehov snabbt skrivs ut från sjukhuset. 

3.2.2. Investeringsredovisning 

Omsorgsnämndens investeringsbudget för 2018 är 32,3 mnkr. 
Helåret 2018 visar ett överskott på 26,1 mnkr. Överskottet beror 
på att investeringar inom it, larm och säkerhet inte kunnat ge-
nomföras i den takt som planerats. Investeringar i inventarier har 
förskjutits i tid, bland annat på grund av försenad flytt till Expo 
(tidigare Östboskolan). 

Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden
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2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 949 979 +30

Tillsvidareanställda, årsarbetare 794 842 +48

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 72 72 Oförändrat

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 57 58 +1

Andel kvinnor, % 93,9 93,9 Oförändrat

Sysselsättningsgrad, % 83,7 86,0 +2,3 pro-
centenheter

Övertid, tkr 4 087 5 317 +1 230
Övertid, timmar 11 836 14 786 +2 950
Fyllnadstid, tkr 9 518 9 324 -194
Fyllnadstid, timmar 50 520 49 242 -1 278
Timlön, tkr 39 269 39 026 -243
Timavlönade, timmar 287 912 283 658 -4 254

Sjukfrånvaro, % 8,27 8,32 +0,05  pro-
centenheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 56,75 54,10 -2,65 pro-
centenheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 6 448 6 924 +476

Personalomsättning, % 9,9 6,7 -3,2 procent-
enheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 7,4 4,5 -2,9 procent-
enheter

Pensionsavgångar, antal faktiska 22 21 -1

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022 Prognos 2023

Antal 9 25 28 20 23

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter -102,2 102,2 0,0 -105,4

Kostnader 690,3 698,9 -8,6 668,2

Nettokostnad 588,1 596,7 -8,6 562,8

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Omsorgsnämnd 0,9 1,0 -0,1 1,2

Gemensamt omsorgsförvaltningen 19,1 16,2 2,8 11,6

SOL-verksamhet gemensam 15,4 13,9 1,5 11,8

SOL-verksamhet Säbo 200,9 198,9 2,0 193,9

SOL-verksamhet ordinärt boende 114,6 121,8 -7,2 116,6

LSS-verksamhet 87,0 90,5 -3,5 81,9

LSS, Särskilt boende vuxna 79,2 81,4 -2,2 77,0

HSL-verksamhet 70,7 72,7 -2,1 68,7

Övrig verksamhet omsorgsförv 0,3 0,2 0,1 0,2

Nettokostnad 588,1 596,7 -8,6 562,8

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 -1,2 1,2 0,0
Utgifter 32,3 7,4 24,9 8,8
Nettoinvesteringar 32,3 6,2 26,1 8,8

Största investeringar
Larm i särskilt boende 9,3 1,3 8,0 2,4
IT-utrustning 5,7 1,3 4,4 1,8
Vsh-system Combine 5,0 0,0 5,0 0,0

3.2.3. Ekonomi i sammandrag

3.3 Nämndens HR
Sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden för tillsvidare anställd personal är 86,0 
procent vilket är 2,3 procentenheter högre än 2017. Den största 
anledningen till ökningen är relaterad till heltidsresan. En del i 
detta är att förvaltningen från och med hösten 2018 enbart har 
annonserat ut heltidstjänster.  

Övertid, timmar

Antalet timmar för övertid uppgick 2018 till 14 786 timmar vilket 
är en ökning med 2 950 timmar jämfört med 2017. Förvaltningen 
har vid sjukfrånvaro, samt vid rekryteringssvårigheter behövt be-
ordra in ordinarie personal. Inom hemsjukvården och hemtjänsten 
är även förändrade tider för hemgång från sjukhuset en faktor 
för övertid, då verksamheten planerat bemanning och kompetens 
efter de vårdtider som angivits av läkaren. 

Fyllnadstid, timmar

Antalet timmar för fyllnadstid uppgick 2018 till 49 242 timmar, 
vilket är en minskning med 1 278 timmar jämfört med 2017. 
Inom hemsjukvården och hemtjänsten är förändrade tider för 
hemgång från sjukhuset en faktor för fyllnadstid, då verksam-
heten planerat bemanning och kompetens efter de vårdtider som 
angivits av läkaren.

Timavlönade, timmar

283 658 timmar har utförts av timavlönad personal 2018 vilket 
är 4 254 timmar färre än 2017. Förvaltningen har under året haft 
svårigheter att rekrytera vikarier och personal för att fylla de 
tjänster som finns i förvaltningens verksamheter. 

3.3.1 HR i sammandrag

Nyckeltalen avseende sjukfrånvaro samt antal timmar avseende över-
tid, fyllnadstid och timlön avser perioden 2017-12-01 - 2018-11-30. 

Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden
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2016 2017 2018

Ordinärt boende (SoL) - hemtjänst
Antal personer per 15/12 621 599 575
Beslutade hemtjänsttimmar/vecka 4 476 4 330 4 234
Antal timmar per år (LOV) 18 573 24 520 18 492

Särskilt boende (SoL)*
Antal lägenheter särskilt boende äldre 337 337 337
Pågående beslut/lägenheter 98% 99% 99%
Antal korttidsplatser 26 26 26
Pågående beslut korttidsvistelse 19 25 35
Pågående beslut regelbunden korttidsvistelse 18 16 22

LSS-insatser**
Antal beslut bostad med särskilt service 118 122 122

Antal beslut daglig verksamhet 120 123 127
varav LOV 11 19 30

Antal beslut personlig assistans
med LASS från Försäkringskassan 25 24 30
utan LASS från Försäkringskassan 25 28 24

*Antal verkställda beslut per 31 december
**Antal verkställda beslut per 10 oktober

4. Framtida utveckling och utmaningar 
En av samhällets största utmaningar är att den äldre befolk-
ningen ökar och att det blir färre som kan försörja dem som inte 
arbetar. För att kunna möta de volymer omsorgsförvaltningen ser 
i framtiden kommer ett omställningsarbete att genomföras under 
kommande år. 
 Omställningsarbetet kommer att påbörjas med utgångspunkt i 
förvaltningens grunduppdrag som är att bedriva äldreomsorg och 
funktionshinderomsorg genom att ge en god service för kommun-
invånaren, där brukarens behov sätts i centrum samt en god och 
säker vård och omsorg. Grunduppdraget ska innehålla arbetssätt 
och metoder som är hållbara för att klara Värnamo kommuns 
vision om 40 000 invånare 2035. 
 För att beskriva grunduppdraget på ett överskådligt sätt har 
förvaltningens verksamheter delats in i fem områden, myndig-
het, äldreomsorg, funktionshinderomsorg, vård och rehab samt 
förebyggande insatser. 
 Grunduppdraget handlar om att med utgångspunkt i de lagar 
som styr omsorgsförvaltningens verksamhet ge insatser till de 
invånare som bedömts ha rätt till detta. Förvaltningens uppdrag 
påverkas av den ambitionsnivå (som kan vara uttryckt i politiskt 
beslutade riktlinjer) eller annan praxis som finns i kommunen. 
 Biståndsbedömningen kan variera inom samma kommun om 
handläggarna tolkar riktlinjer och bedömer behov på olika sätt. 
Det är viktigt att politiken har möjlighet att sätt rätt ambitionsnivå 
så att förvaltningen kan bygga upp en hållbar myndighetsut-

övning. Utmaningen för omsorgsförvaltningen ligger i att hitta 
balansen kring den politiska ambitionsnivån kopplat till de att 
resurser följer kommuninvånarens behov. 
 De enheter som levererar tjänsterna till brukarna finns inom 
äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen samt vård och rehab. 
Det är av vikt att skapa delaktighet hos medarbetare som utifrån 
sin kunskap bidrar till att skapa tillit och förtroende i organisatio-
nen. Förvaltningens ambition är att skapa en hållbar arbetsmiljö 
med uppgift att minska sjukskrivningar och övertid hos medar-
betarna. I förlängningen kommer det att leda till att kvaliteten på 
arbetet ökar avsevärt vilket kan bidra till den enskildes trygghet 
och välmående. 
 Medarbetarna i omsorgsförvaltningen är den viktigaste 
framgångsfaktorn för att möta kommuninvånarnas krav på den 
kommunala servicen. Att ha rätt person på rätt plats, att rekrytera 
rätt kompetens och att arbeta för en god arbetsmiljö är viktiga 
strategiska frågor som är avgörande för kvaliteten på de tjänster 
förvaltningen levererar. 
 För att kommuninvånarna ska hålla sig friska under längre tid 
i livet vill förvaltningen arbeta med att förebygga psykisk och 
fysisk ohälsa hos äldre. Omsorgsförvaltningen kommer kartlägga 
hur mötesplatser kan organiseras och byggas upp med ett tydligt 
syfte att arbeta med förebyggande insatser. Där det finns gemen-
samma målgrupper vill förvaltningen arbeta tillsammans med 
andra myndigheter, föreningar, civilsamhället med flera. 

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden

Invigning av Madickengunga på Linneberg.
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Medborgarnämnden

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente 
Medborgarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom soci-
altjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL) med kompletterande 
tvångslagstiftning och följdlagar jämte familjerättslig lagstiftning 
med undantag av det som gäller äldre- och handikappomsorgen. 
Nämnden ansvarar även för integrationsfrågor, flyktingmottag-
ning, arbetsmarknadsåtgärder och fritidsgårdsverksamhet med 
koppling till nämndens ansvarsområde. 

2. Verksamhetsåret 2018 
Arbetet med att sätta ny organisation slutfördes och organisa-
tionen infördes 1 september 2018. Målet med organisationsför-
ändringen är att skapa en mer medborgarvänlig organisation, 
skapa mindre och tydligare sektioner, få tydligare personalför-
sörjningsstrategi och plan för kompetensutveckling, en tydligare 
stödorganisation som bättre kan stödja kärnverksamheten, en 
tydligare struktur för samverkan som inte är personbunden samt 
att förvaltningen ska få ändamålsenliga lokaler och teknik som 
ger förutsättningar för att utföra och underlätta arbetet.
 Vidare har mycket av medborgarförvaltningens tid gått åt att 
anpassa verksamheten utifrån nya förutsättningar kopplat till 
arbetet med ensamkommande barn och unga. Det har i praktiken 
inneburit en nedläggning av HVB:n Bron och Bryggan samt en 
stor anpassning av personalstyrkan på stödboendet Kajen. 

2.1 Digitalisering
Redovisning av nyttor med digitaliseringen
Nämnd: Medborgarnämnden
År: 2018

3. Nämndens mål, ekonomi, 
HR och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
Nämnden arbetar för att stärka sin roll som en attraktiv arbetsgi-
vare och kan se att satsningarna ger resultat då personalomsätt-
ningen minskat från 16,1procent till 11,8 procent. I och med att 
omsättningen minskar ser förvaltningen även att kvaliteten på 
verksamheten och den hjälp som erbjuds invånarna i Värnamo 
kommun ökar. Dessutom syns en minskning av kostnader för 
konsulter.
 Under året har nämnden genomgått ett stort förändringsarbete 
kopplat till arbetet med ensamkommande barn och unga, an-
passningar har varit nödvändiga att göra för att förutsättningarna 
har förändrats. Detta har inneburit att förvaltningen har gått in 
i omställning och ett 30-tal personer har varslats om uppsäg-
ning. Nämnden har stora utmaningar i att minska antalet externa 
placeringar som renderar stort minus i budgeten. En genomlys-
ning av familjehemarbetet har initierats och under 2019 kommer 
förvaltningen arbeta med förändringar utifrån denna analys samt 
att arbetet med hemmaplanslösningar kommer att intensifierats. 

3.1 Nämndens mål 
Nämnden har under året fortsatt sitt arbete med målen och att ska-
pa verksamhetsmål som stödjer och ger effekt på nämndens mål. 
Nämnden ser en positiv utveckling av resultaten och då främst 
kopplat till kvalitetsmålet.

Projekt/insats/förändring Skapat värde Kostnad Netto

Digitaliserad nämnd och 
utskottsadministration 312 000 SEK 0 SEK 312 000 SEK

Flexibelt arbetssätt 670 000 SEK 63 000 SEK 607 000 SEK

Digitala möten 432 000 SEK 50 000 SEK 382 000 SEK
Wifi-utbyggnad 500 000 SEK 120 000 SEK 380 000 SEK
  Summa: 1 681 000 SEK
  0.5 % av nettoram: 651 000 SEK

Årsberättelse per nämnd – Medborgarnämnden

-4,3%

Medborgarförvaltningen har minskat sin 
personalomsättning 2018 jämfört med 2017
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DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare. (Tillgänglighetsrapport) 25% 59% 30%

KKiK mått. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via 

telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
100% 94% 100%

Medarbetarundersökningen: kvalitetsområde mål och uppföljning 3,8 Mäts ej 2018 –

Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetarengagemang) 72 Mäts ej 2018 –

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar 3,6 Mäts ej 2018 –

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Medarbetarundersökning: 
Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap. 

71 Mäts ej 2018 –

Medarbetarundersökning: 
Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation. 

77 Mäts ej 2018 –

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” 60 Mäts ej 2018 –

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andel personbilar och lätta lastbilar i MBF som är miljöklassade 2013 
(enligt förordningen 2006:227 §11) 

46% 46% 50%

Andel av MBF:s medarbetare som instämmer i att de har tillgång till information och kunskap 
för att agera och gör val i sitt arbete som leder till minskad miljöpåverkan. 

97% 98% 98%

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

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

Nämndmål: Bedömning:

Att MBF medverkar till en hållbar livssituation för dem vi är till för

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

IFO övergripande:  Nöjd medborgarindex- Stöd för utsatta personer 52% – 55%

Social barn och ungdomsvård:  Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utred-
ning eller insats, andel (%) 

79% 72%

Ej återaktualiserade barn 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 63% 81% 65%

Ek. bistånd:  Ej återaktualiserade personer med försörjnings-stöd ett år efter avslutat försörj-
ningsstöd, andel (%) 

73% 80% 75%

Missbruk och beroendevård:  Ej återaktualiserade vuxna med missbruk 21+ ett år efter avslu-
tad utredning eller insats, andel (%) 

81% 65% 85%

3.1.1 Mål i sammandrag

Årsberättelse per nämnd – Medborgarnämnden
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3.2 Nämndens ekonomi
3.2.1 Driftsredovisning 

Medborgarnämndens driftbudget för 2018 är 136,4 mnkr. Helåret 
2018 visar ett underskott på 12,3 mnkr.
 Årets underskott beror bland annat på att individ- och famil-
jeomsorgen har högre kostnader för bland annat barn- och ung-
domsvård jämfört med budget vilket då beror på större antal köp 
av platser. Även vuxensektionen har ökade kostnader för köp av 
plats inom missbruksvården. Årets underskott beror också delvis 
på att inhyrd personal har anlitats under året vilket har medfört 
högre personalkostnader inom individ och familjeomsorgen. 
 Kostnader för försörjningsstödet har minskat i takt med att 
antalet hushåll som uppbringar försörjningsstöd också minskat. 
Däremot har kostnader för köp av platser i familjefridsärenden 
ökat både på grund av ökat antal och mer komplicerade ärenden 
samt högre personalkostnader för försörjningsstödverksamheten 
på grund av inhyrd bemanning. 
 Underskottet för flyktingverksamheten ensamkommande barn 
har under 2018 påverkats av att det kommit mindre ersättningar 
från Migrationsverket än budgeterat som har berott på att antalet 
inskrivna platser minskat. Därför har ett arbete med att anpassa 
och minska denna verksamhet efter rådande förhållanden genom-
förts vilket har gjort att årets underskott blev något mindre än 
prognostiserat. Övrig flyktingverksamhet, såsom tolkservice och 
vuxen flyktingmottagning, redovisar däremot ett överskott för året 
efter att ersättningarna från Migrationsverket och försäljning av 
tolktjänster är högre än budget vilket gör att verksamhetsområdet 
integrations totala resultat blev 5,3 mnkr bättre än budget.
 För verksamhetsområdet sysselsättning redovisas ett bättre ut-
fall jämfört med budget vilket beror på tillfälligt högre ersättning-
ar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt lägre personalkost-
nader i verksamheten för vakanta tjänster som inte blivit tillsatta.

3.2.2. Investeringsredovisning 

Medborgarnämndens investeringsbudget för 2018 är 3,4 mnkr. 
Helåret 2018 visar ett överskott på 2,6 mnkr. 
 De investeringar som var tänkta att genomföras under året har 
av olika anledningar blivit framflyttade till 2019 vilket förklarar 
årets överskott. Det gäller investering av gemensamt verksam-
hetssystem tillsammans med omsorgsförvaltningen. Denna inves-
tering väntas komma igång 2019 och planeras att avslutas under 
2020. I samband med att medborgarförvaltningens om-/tillbygg-
nation av befintliga lokaler som ska komma igång under 2019, så 
har nämnden heller inte behövt investera i nya inventarier under 
året. Dessa investeringar förväntas också komma under nästkom-
mande år i samband med större lokaler och fler kontor. 

3.2.3. Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter -82,6 -88,1 5,5 -113,0

Kostnader 219,0 236,8 -17,8 247,6

Nettokostnad 136,4 148,7 -12,3 134,6

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Medborgarnämnd/-förvaltning 20,4 18,9 1,5 19,6

Fritidsverksamhet 6,6 6,5 0,1 6,2

Vuxen, missbruk 11,9 12,8 -0,9 13,0

Barn, familj och ungdomsverk-
samhet

48,3 69,3 -21,0 63,5

Försörjningsstöd 29,8 30,4 -0,6 35,6

Integration- och Fritidsektion 0,5 -4,8 5,3 -20,8

Sysselsättning 18,9 15,6 3,3 17,5

Nettokostnad 136,4 148,7 -12,3 134,6

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 3,4 0,8 2,6 0,7
Nettoinvesteringar 3,4 0,8 2,6 0,7

Största investeringar
Medborgarförvaltningen, 
inventarier 0,9 0,2 0,7 0,1
Medborgarförvaltningen, IT 2,5 0,6 1,9 0,6

3.3 Nämndens HR
Nämnden har fortsatt en hög personalomsättning men kan under 
det gångna året se att en stor förbättring skett då omsättningen 
bland personalen minskat från 16,1 procent till 11,8 procent (exkl. 
pensionsavgångar samt neddragningarna kopplat till ensamkom-
mande barn). Nämnden arbetar aktivt för att uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare. För att nå det, eftersträvar förvaltningen 
med att få stor delaktighet i omorganisation, samt att arbeta med 
de förbättringsområden som personalen tagit fram. Ett par av 
dessa är flexibelt arbetssätt samt att nämnden sedan 1 maj 2018 
infört friskvårdstimme på prov. Totalt har 1202 timmar tagits ut 
vilket innebär att cirka 87 personer/månad har nyttjat möjligheten 
och att man i snitt har tagit ut två timmar per månad. Vid en upp-
följningsenkät säger 84 procent att friskvårdstimmen har påverkat 
deras syn på medborgarförvaltningen som arbetsgivare positivt 
samt 30 procent uppger att de använt det som ett argument för 
varför man ska söka ett arbete på medborgarförvaltningen. 

Årsberättelse per nämnd – Medborgarnämnden



86

Vidare har nämnden, med hjälp av pengar från de centralt avsatt 
medlen för kompetensutveckling, kunnat köpa in en 30 poängs 
högskoleutbildning för att höja kompetensen på de personer som 
inte har en socionomutbildning. 15 personer såväl medarbetare 
som chefer läser en dag i veckan på betald arbetstid och lägger 
sedan resterande tid på fritiden.  
 Från att ha haft en positiv utveckling av sjuktalen kan nämnden 
konstatera att korttidsfrånvaron har ökat under 2018, förvalt-
ningen kan inte i dagsläget se någon direkt orsak till detta utan 
kommer att följa utvecklingen noggrant kommande år.

3.3.1 HR i sammandrag

Nyckeltalen avseende sjukfrånvaro samt antal timmar avseende 
övertid, fyllnadstid och timlön avser perioden 171201-181130. 

2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 206 183 -23

Tillsvidareanställda, årsarbetare 200 177 -23

Tidsbegränsat månadsanställda, antal 68 83 +15

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 64 78 +14

Andel kvinnor, % 67,0 73,8 +6,8 pro-
centenheter

Sysselsättningsgrad, % 96,9 96,9 Oförändrat

Övertid, tkr 989 1 110 +121
Övertid, timmar 2 467 2 645 +178
Fyllnadstid, tkr 461 477 +16
Fyllnadstid, timmar 2 292 2 156 -136
Timlön, tkr 4 200 3 351 -849
Timavlönade, timmar 31 530 24 877 -6 653

Sjukfrånvaro, % 7,82 9,03 +1,21 pro-
centenheter

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 52,60 48,41 -4,19 pro-
centenheter

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr 1713 2208 +495

Personalomsättning, % 16,1 24,2 +8,1 pro-
centenheter

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 14,1 22,2 +8,1 pro-
centenheter

Pensionsavgångar, antal faktiska 4 4 oförändrat

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022 Prognos 2023

Antal 3 3 2 3 2

I förvaltningens sjukfrånvaro 9,03 % inkluderas anställda på BEA-avtalet med totalt 89 medarbeta-
re. Sjukfrånvaron för övriga medarbetare, exklusive BEA-anställda inom förvaltningen, uppgår till 
7,07 % samt 52,24 %.

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar samt uppsägningar inom verksamheten flyktingmot-
tagande uppgår till 11,8 %.

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

2016 2017 2018

Arbetsmarknad
Antal inskrivna 31/12 167 201 236

Barn och Ungdom
Antal i institutionsvård 31/12 16 13 15
Antal barn i familjehemsvård 31/12 41 39 38
Antal anmälningar 1 392 1 062 1 189
Antal ansökningar 129 169 134

Ekonomiskt bistånd
Antal hushåll 736 612 468
Antal nybesök 561 439 400

Integration och Fritid
Förmedlade tolkar 16 482 12 763 11 395
Antal barn Bryggan, Bron, Kajen, Mobil team 86 63 28
Totalt flyktingmottagande 102 115 75
Antal besök fritidsgårdar 33 598 28 879 23 494

Vuxen
Antal i institutionsvård 31/12 2 6 7

Kostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv 1 216 1 153 1 171
Kostnad flyktingmottagning, kr/inv 1 978 1 562 1 342
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 4 016 4 259 3 794

Årsberättelse per nämnd – Medborgarnämnden

Fritidsgården Navet firade sina första 20 år.
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4. Framtida utveckling och utmaningar
En av nämndens största utmaningar är fortsatt arbeta för att upp-
fattas som och vara en attraktiv arbetsgivare, detta för att finna, få 
och behålla kompetent personal. Under 2019 kommer förvalt-
ningen avsluta 30 poängs juridikutbildningen och därmed breddat 
kompetensen för 15 av medarbetarna.
 Fortsatt digitalisering kommer vara prioriterad och efter 
halvårsskiftet kommer arbetet med införande av nytt verksam-
hetssystem påbörjas. Vidare är förhoppningen att ombyggnationen 
av lokalerna i polishuset kommer att färdigställas under slutet av 
2019 så att förvaltningen äntligen får ändamålsenliga lokaler.
 Det fortsatta arbete med att hitta nya och lämpliga insatser för 
att göra det möjligt för hemmaplanslösningar, som ett led i att 
sänka kostnaderna för externa  placeringar, kommer att intensi-
fieras. I detta arbete blir det viktigt att utveckla ett välfungerande 
stödboende samt öppenvårdsinsatser.

För att säkerställa högkvalitativ och kostnadseffektiv leverans 
av insatser/tjänster till kommuninvånarna i Värnamo kommun 
kommer det vara avgörande med en utvecklad samverkan med 
bland annat våra grannkommuner, men det kan även vara aktuellt 
med andra aktörer. Arbetet som påbörjades under 2018 med att 
identifiera lämpliga områden att samverka kring kommer att gå in 
i nästa fas.
 En stor utmaning inte bara för medborgarnämnden utan hela 
kommunen är arbetet med att jobba för en lyckad integration. 
Medborgarnämnden behöver säkerställa att förvaltningen har rätt 
insatser och att förvaltningen nyttjar resurserna på rätt sätt för att 
skynda på integrationen. Detta för att säkerställa att människor 
som kommer till Värnamo kommun får de bästa förutsättningarna 
för att bli inkluderade och självständiga kommuninvånare. 

Årsberättelse per nämnd – Medborgarnämnden

Projektet alla på banan handlar om att rusta medarbetarna för en digitaliserad verksamhet. 
Medborgarförvaltningen var först ut att utbildas.
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Överförmyndaren

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Mål: Bedömning:

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

Överförmyndarens externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andel nöjda med överförmyndaren vad gäller
• Tillgänglighet
• Ge svar på frågor
• Ge information om verksamheten
• Ge återkoppling om verksamhetens resultat och ger möjlighet att påverka

Öka andel 
nöjda med 5%

Öka andel 
nöjda med 5%

Öka andel 
nöjda med 5%

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt 
svar på en enkel fråga under arbetsdagen.

90% 90% 90%

KKiK mått 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de 
via telefon ställer en enkel fråga till kommunen?

75% 80% 80%

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

Mål: Bedömning:

Huvudman får stöd att stärka sin självständighet och ges goda förutsättningar till en hög livskvalitet utifrån sina ekonomiska villkor.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Efter anmälan inkommit ska handläggning påbörjats inom 14 kalenderdagar. 70% 75% 75%

Minst 90 % av alla inkomna årsredogörelser ska vara granskade senast 30 juni varje år. – 90% 90%

1. Överförmyndarens uppdrag  
Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns/
förvaltares och förmyndares verksamhet. Verksamheten är noga 
lagreglerad, främst Föräldrabalken i Sveriges Rikes Lag, (FB). 
Överförmyndaren i Värnamo ingår i Överförmyndare i samver-
kan, tillsammans med överförmyndarna i Gnosjös och Vaggeryds 
kommuner samt överförmyndarnämnden i Gislaveds kommun.

2. Verksamhetsåret 2018 
2.1 Digitalisering
Överförmyndaren arbetar i ÖFS, ett datorsystem anpassad för verk-
samheten. Under senhösten 2018 har programmet blivit uppgraderat. 
Det har bland annat inneburit att vi fått ett antal färdiga beslutsmal-
lar med paragrafhänvisningar för olika tillfällen, som vi tidigare fick 
formulera själva i Word. Det gäller kommunikation mellan överför-
myndaren och ställföreträdarna såväl som till andra myndigheter. 
Ännu återstår en kommunikation från andra hållet, ställföreträdare 
till överförmyndaren. Vår förhoppning är att så småningom få in 
årsredovisningar digitalt till ÖFS, men där är vi inte ännu.

3. Överförmyndarens mål, ekonomi, HR 
och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
Överförmyndaren klarar kvalitetsmålet att minst 90 procent av 
årsredovisningarna ska var granskade före halvårsskiftet. Likaså 
vårt mål att av75 procent av inkomna anmälningar ska hand-
läggningen ha påbörjats inom 14 dagar. Våra gode män och för-
valtare är i stort nöjda med överförmyndarens tillgänglighet, att 
ge svar på frågor och information om verksamheten. Däremot är 
vi själva införstådda med att vi måste hitta en tydligare struktur 
för utbildningsinsatser för våra ställföreträdare, inte minst för 
att tillgodose behovet av utbildning av nya ställföreträdare.

3.1.2 Mål i sammandrag

Årsberättelse per nämnd – Överförmyndaren
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Mål: Bedömning:

Överförmyndarverksamheten skapar goda förutsättningar att rekrytera, kompetensutveckla och behålla personal och ställföreträdare. 

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Enkät till uppdragstagare: Andel som svarar att de är nöjda med överförmyndarverksamhetens 
arbete att 
• Ge det stöd uppdragstagaren behöver
• Ge grundutbildning
• Ge uppföljande utbildning/ kompetensutveckling

Öka med 5% Öka med 5% Öka med 5%

Antalet ställföreträdare < 60 år – Öka med 2% Öka med 2%

Antal certifierade ställföreträdare Arbetet påbörjas 2018 – – –

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Mål: Bedömning:

Överförmyndaren minskar sin klimatpåverkan inom områden resande och pappersförbrukning. 

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andelen bokade el- /gasbilar avseende tjänsteresor inom GGVV. Öka med 2% Öka med 2% Öka med 2%

Andel utbildnings- och informationsträffar som erbjuds i kommunen för uppdragstagare för 
minst tre av samarbetskommunerna 

Öka med 5% Öka med 5% Öka med 5%

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

3.2 Ekonomi
3.2.1 Driftsredovisning  

Överförmyndarens driftbudget för 2018 är 2,0 mnkr. Helåret 
2018 visar ett underskott på 0,3 mnkr. Underskottet förklaras av 
arvoden till gode män för ensamkommande barn, som inte längre 
ersätts av Migrationsverket.

3.2.3 Ekonomi i sammandrag 4. Framtida utveckling och utmaningar
Överförmyndarens främsta utmaning framöver är att hitta gode 
män och förvaltare samt att hinna med att ge dem en adekvat 
utbildning för uppdraget. Det är också nödvändigt att överför-
myndaren kommer ut i olika sammanhang och informerar om vår 
verksamhet. 
 Det är fortfarande så att komplexiteten i många ärenden  
fortsätter att öka, vilket ställer krav på en ständig kompetensut-
veckling av all personal inom överförmyndarverksamheten. 

2016 2017 2018

Antal ärenden 530 479 433

Godmanskap enligt FB 11:4 234 231 261

Förvaltarskap enligt FB 11:7 48 46 52

Ensamkommande barn 91 37 12

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal 

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter -0,2 -0,8 0,6 -3,8

Kostnader 2,2 3,1 -0,9 5,7

Nettokostnad 2,0 2,3 -0,3 1,9

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Överförmyndarverksamhet 2,0 2,3 -0,3 1,9

Nettokostnad 2,0 2,3 -0,3 1,9

2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 7 6 1

Tillsvidareanställda, årsarbetare 1 5,5 0,5

Tidsbegränsat månadsanställda, antal – – –
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare – – –
Andel kvinnor, % 100 100 –

Sysselsättningsgrad, % – – –

3.3 HR

3.3.1 HR i sammandrag

Årsberättelse per nämnd – Överförmyndaren 
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Årsberättelse per nämnd – Kommunens revisorer

Kommunens revisorer

1. Nämndens uppdrag 
Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på full-
mäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. 
Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv 
verksamhet samt att värna om demokrati, mänskliga rättigheter 
och rättssäkerhet. Revisorerna prövar om verksamheten sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Kommunrevisionen granskar styrelsen 
och nämnderna och samordnar lekmannarevisionen av kommu-
nens bolag och stiftelser. Revisorerna ska enligt kommunallagen 
biträdas av sakkunniga, som de själva väljer och anlitar.

2. Verksamhetsåret 2018 
Som ett led i revisionsuppdraget och den grundläggande gransk-
ningen har kommunens revisorer under året haft dialogmöten med 
presidierna i kommunstyrelsen och samtliga övriga nämnder. Re-
sultatet av dessa träffar utgör även en del i revisorernas risk- och 
väsentlighetsanalys för kommande år. Det är även förekommit 
dialoger/överläggningar med tjänstemän i vissa specifika frågor. 
 Revisionen har vid ett par tillfällen träffat kommunfullmäktiges 
presidium och avstämningar kring revisionens arbete har skett. 

För verksamhetsåret 2018 har följande granskningar genomförts:
• Grundläggande granskning
• Granskning av delårsbokslut
• Granskning av årsbokslut/årsredovisning
• Granskning av kompetensförsörjning
• Granskning av intern kontroll med koppling till mutor  

och egentligheter
• Granskning av investeringsprocessen
• Granskning av Räddningstjänsten
• Granskning av Elevhälsan
• Förstudie kring personalutveckling

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader 1,5 1,5 0,0 1,5

Nettokostnad 1,5 1,5 0,0 1,5

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018 Avvikelse

Bokslut 
2017

Revision 1,5 1,5 0,0 1,5

Nettokostnad 1,5 1,5 0,0 1,5

3. Ekonomi

3.1 Drift

Kommunrevisionens driftbudget för 2018 var cirka 1,5 mnkr. 
Totalt förbrukades 1,5 mnkr, vilket innebär att kommunrevisionen 
redovisar en ekonomi i balans för 2018. Under perioden janua-
ri-april 2019 har kommunen kostnader för dubbla revisionsgrup-
per, det vill säga tiden fram till att revisionsberättelsen skrivs 
under för 2018.

3.2 Driftverksamhet i sammandrag

4. Framtida utveckling och utmaningar

Gemensamt kommunens revisorer

Under 2019 förväntas ökade kostnader för utbildning, då flera leda-
möter i kommunrevisionen är nya för mandatperioden 2019-2022. 
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Årsberättelse per nämnd – Finansiering och övrig verksamhet

Finansiering och övrig verksamhet

Anslag till kommunstyrelsens förfogande

I budget 2018 fanns anslag på 1,5 mnkr till kommunstyrelsens 
förfogande för oförutsedda behov. Av detta anslag återstod vid 
årets slut 0,3 mnkr.
 Ett särskilt anslag på 4 mnkr fanns i budget 2018 för att främja 
hållbarhet och/eller bidra till att kommunens övergripande mål 
uppnåddes. Av detta anslag återstod vid årets slut 1,4 mnkr.
 I budget från 2018 avsattes 10 mnkr för kompetenshöjande 
åtgärder för anställda i syfte att bli mer attraktiv arbetsgivare, 
minska sjukfrånvaron och skapa större möjligheter för verksam-
hetsutveckling. Av detta anslag återstod vid årets slut 2,6mnkr.
 Nytt från 2018 var ett särskilt anslag för ökade hyror till följd 
av ny- och ombyggnader och förhyrda externa lokaler. Detta 
anslag var på 4,7 mnkr och 3,5 mnkr återstod vid årets slut.

Pensioner

Nettokostnaderna för pensioner uppgick till 48,7 mnkr och 
översteg budget med hela 17,6 mnkr. Det finns i första hand fyra 
orsaker till detta.
 Tidigare försäkrade pensionsåtagande har gett god avkast-
ning och en överskottsfond har uppstått hos försäkringsbolagen. 
Denna överskottsfond har lösts upp med 5,1 mnkr som använts 
till att försäkra ytterligare pensionsåtagande och därmed minska 
kostnaderna i framtiden. Denna nya försäkring redovisas som en 
pensionskostnad medan medlen ur överskottsfonden redovisas 
som en finansiell intäkt. Se nedan.
 Ett uttag som görs från förvaltningar genom ett så kallat perso-
nalomkostnadspålägg (po-pålägg) täcker inte helt de kostnader för 
pensioner som uppstår. Det saknas 2,6 mnkr. Orsaken är att allt fler 
av de anställda tjänar över gränsen för statlig pension och tjänste-
pensionen ska då täcka hela pensionsrätten över denna nivå.
 Omräkning av pensioner för förtroendevalda har gjorts i sam-
band med skifte av vissa förtroendevalda.
Kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen för nu 
anställda (tjänstepensionen) och utbetalning av pensionsrätt intjä-
nade före 1998 har blivit högre än vad pensionsadministratören 
tidigare prognostiserat.

Personalomkostnader

AFA Försäkringar har beslutat att under en period inte ta ut någon 
löpande avgift. Denna tillfälliga sänkning av premien innebär 
drygt 4 mnkr i minskade kostnader varje år. 
 Någon återbetalning av tidigare inbetalda premier till AFA 
Försäkringar har inte skett under 2018.
 Det interna personalomkostnadspålägget (po-pålägg) uppgick 
under 2018 till 39,2 procent av bokförd lönekostnad, vilket 

förvaltningarna betalar till finansieringen. Finansiering använder 
dessa medel till att betala de verkliga arbetsgivaravgifterna, 
personalförsäkringarna och pensioner för de nu anställda. Den 
sänkningen av arbetsgivaravgifterna för de allra yngsta och äldsta 
anställda som funnits under några år har numera tagits bort.
Under 2018 uppgick det interna po-pålägget till sammanlagt  
437 mnkr. 

Kapitaltjänstintäkter

Förvaltningarna betalar en intern ersättning till finansiering för 
avskrivningar och ränta på det kapital som finns bundet i gjorda 
investeringar. I budget var denna ersättning beräknad till 114,5 
mnkr. Utfallet blev 118,0 mnkr; alltså ett budgetöverskott på +3,5 
mnkr. Orsaken till överskottet är främst högre ersättning från 
VA-kollektivet.

Avskrivningar och nedskrivningar

Från 2015 infördes komponentavskrivningar istället för schablon-
mässiga avskrivningar. Förändringen har skett även i det privata 
näringslivet och ingår där i de så kallade K3-reglerna. Den nya 
hanteringen innebär längre avskrivningstider på de anläggnings-
tillgångar som fanns vid 2015 års ingång. Effekten blev att de 
årliga avskrivningarna minskade vid tillfället för övergången. 
 Genom de omfattande investeringarna som kommunen gör ökar 
dock avskrivningarna varje år i snabb takt. I 2018 års budget fanns 
100,6 mnkr avsatta för avskrivningar, utfallet blev 106,0 mnkr. En 
del av denna avvikelse (0,9 mnkr) avser vatten och avlopp.

Allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och 

fastighetsavgift

Skattesatsen var under 2018 oförändrad, det vill säga 21,52 
procent. 
 Årets intäkter i form av allmän kommunalskatt och kommu-
nalekonomisk utjämning exklusive kommunal fastighetsavgift) 
har budgeterats till 1860,0 mnkr. Utfallet blev 1855,6 mnkr, skill-
naden mot budget blev -4,4 mnkr. En något sämre utveckling av 
skatteunderlaget i riket (2,5 mnkr) är orsaken men också ändring 
i beräkning av kostnadsutjämningen i ett sent skede medförde 
högre avgifter än budgeterat (1,9 mnkr). 
 Den slutliga avräkningen av skatteintäkterna sker först när 
deklarationerna för 2018 är färdiggranskade. Den ekonomiska 
regleringen sker i januari 2020.
 Den kommunala fastighetsavgiften var budgeterad till 65,2 
mnkr. Senaste prognos på utfallet pekar mot 63,8 mnkr, vilket är 
1,5 mnkr lägre än budget. 
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Finansiella intäkter och kostnader

Borgenavgifterna från de bolag som erhållit kommunal borgen till 
lån har inneburit 0,8 mnkr mer i intäkter än budgeterat. Orsaken 
är ökad upplåning hos bolagen. 
 Värnamo Stadshus AB har utdelat 1,5 mnkr till Värnamo 
kommun i aktieutdelning under 2018. Det är samma belopp som 
under 2017.
 Kommunen planerade att under året uppta 150 mnkr i nya lån 
under 2018 för att finansiera delar av investeringarna. Några nya 
lån har inte upptagits utan låneskulden är fortfarande 250 mnkr 
vid årets utgång. Anledningen är ett högre resultat 2016 och 
2017 än budget men också tillförda medel genom försäljning av 
fastigheter. En viktig orsak är också att flera stora investeringar 
förskjutits framåt i tid.
 Räntenivåerna har fortsatt att vara extremt låga. Dessa faktorer 
har tillsammans inneburit att räntekostnaderna blivit 1,9 mnkr 
lägre än budgeterat. 
 Uttag från överskottsfonden för avsättning till pensioner har 
gjorts med 5,1 mnkr. Se förklaring under rubriken pensioner ovan. 
Detta ökade de finansiella intäkterna men också pensionskostna-
derna i motsvarande grad.
 Sammantaget uppgår finansnettot till +10,4 mnkr, vilket är 8,0 
mnkr bättre än budget.

Realisationsvinster/-förluster

Realisationsvinsterna vid fastighets- och inventarieförsäljningar 
uppgår under 2018 för hela kommunen till sammanlagt 19,5 mnkr. 
Den del som avser försäljning av anläggningstillgångar (anskaffa-
de för stadigvarande bruk) ska avräknas vid jämförelse med det så 
kallade balanskravet enligt kommunallagen. Det belopp som ska 
avräknas uppgår under 2018 till 3,6 mnkr. 

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2018 Bokslut 2018 Avvikelse Bokslut 2017

Intäkter -2 522,7 -2 545,8 23,1 -2 485,5

Kostnader 623,2 635,3 -12,1 591,2

Nettokostnad -1 899,5 -1 910,5 11,0 -1 894,3

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2018

Bokslut 
2018

Av-
vikelse

Bokslut 
2017

KS oförutsedda behov (reste-
rande del av 1,5 mnkr i anslag 
för fördelning) 0,3 0,0 0,3 0,0

Särskilda satsningar för håll-
barhet och/eller måluppfyllel-
se (resterande del av 4 mnkr i 
anslag för fördelning) 1,4 0,0 1,4 0,0

Särskilda satsningar för kom-
petensutveckling (resterande 
del av 10 mnkr i anslag för 
fördelning) 2,6 0,0 2,6 0,0

Medel för ökade hyror i 
verksamheterna (resterande 
del av 4,7 mnkr i anslag för 
fördelning) 3,5 0,0 3,5 0,0

Övriga mindre verksamheter 3,2 0,8 2,4 0,5

Reavinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar 0,0 -2,5 2,5 -10,9

Reavinster vid försäljning av 
exploateringsområden 0,0 -15,9 15,9 -1,4

Pensioner, netto 31,1 48,7 -17,6 44,1

Personalomkostnader, netto 0,0 0,2 -0,2 0,0

Kapitaltjänstintäkter från 
förvaltningarna -114,5 -118,0 3,5 -145,6

Avskrivningar/nedskrivningar 100,6 106,0 -5,4 100,3

Allmän kommunalskatt -1 606,9 -1 606,3 -0,6 -1 562,2

Utjämning, generella 
statsbidrag och kommunal 
fastighetsavgift -318,4 -313,1 -5,3 -315,2

Finansiella intäkter -7,2 -13,2 6,0 -7,0

Finansiella kostnader 4,8 2,8 2,0 3,1

Nettokostnad -1 899,5 -1 910,5 11,0 -1 894,3

Årsberättelse per nämnd – Finansiering och övrig verksamhet
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Sammanställd redovisning 

Förvaltningsberättelse

Värnamo Elnät AB
100%

Värnamo  Energi 
Produktion AB

100%

Värnamo Stadshus AB 
100%

Samverkan Återvinning 
Miljö SÅM 39,1%

Värnamo kommun

Värnamo Energi AB
100%

Finnvedsbostäder AB
100%

Värnamo Kommunala
Industrifastigheter AB 

100%

Översikt

En stor del av den kommunala verksamheten bedrivs i aktiebolag 
eller annan företagsform. För Värnamo kommun utgör detta 21 % 
(20 %) av hela ”koncernens” omsättning, som år 2018 uppgick till 
2 937 mnkr (2 862 mnkr). 
 Landets kommuner har valt att organisera sig på olika sätt och 
bildat bolag i varierande omfattning. I Värnamo har bolagisering 
skett av boendet i flerfamiljshus (Finnvedsbostäder AB), elhandel, 
elnät, fjärrvärme, gas, datakommunikation och energitjänster 
(Värnamo Energi AB).
 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB äger och förvaltar 
fastigheten Gummifabriken (Knekten 16) i Värnamo.
 Den 1 januari 2018 togs det kommunala ansvaret för insamling 
och hantering av hushållsavfall över av SÅM. SÅM står för 
Samverkan Återvinning Miljö, och är ett kommunalförbund som 
gemensamt bildats av Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 
kommun. Värnamo kommuns andel i förbundet är 39,1%. 
 Vatten-, avlopps- och renhållningsverksamheten är områden 
som många kommuner bolagiserat, så har inte skett i Värnamo 
kommun utan verksamheten bedrivs i förvaltningsform. 
 Värnamo kommun äger ett moderbolag - Värnamo Stadshus 
AB. Detta bolag är ett holdingbolag som i sin tur är ensam ägare 
till de tre dotterbolagen. 
 Värnamo Energi AB äger i sin tur hela Värnamo Energi Produk-
tion AB och Värnamo Elnät AB.

Ägarförhållanden 

I april 2010 förvärvade Värnamo kommun resterande 45 % av 
aktierna i Värnamo Energi AB från E.ON. Bolaget blev därmed 
helägt av Värnamo kommun.
 I november månad 2010 sålde Värnamo kommun Gummifabri-
ken (Knekten 16) till det vilande kommunägda bolaget Värnamo 
Kommunala Industrifastigheter AB. Bolaget övertog fastigheten 
till bokfört värde och övertog också ansvaret för den påbörjade 
ombyggnationen. Det vilande bolaget blev därmed åter aktivt.
 I slutet av 2010 genomfördes en koncernbildning. Hela Vär-
namo kommuns aktieinnehav i Finnvedsbostäder AB, Värnamo 

Energi AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB sål-
des till det nybildade holdingbolaget Värnamo Stadshus AB. Detta 
bolag ägs till 100 % av Värnamo kommun. 

Resultat och ekonomisk ställning

Den sammanställda redovisningen för år 2018 visar en vinst på 
64,0 mnkr (104,7 mnkr). Tillgångarna i den kommunala ”kon-
cernen” uppgår till 5 298 mnkr (4 950 mnkr) och de långfristiga 
skulderna till 2 440 mnkr (2 222 mnkr). Soliditeten är vid årets 
utgång 36,8 % (38,0 %).

Interna affärer 

Köp och försäljning av varor och tjänster, dels inom kommunkon-
cernen samt dels inom bolagskoncernen, uppgår till 159 mnkr (134 
mnkr). De koncerninterna kortfristiga fordringarna och skulderna 
uppgick vid årets slut till 120 mnkr (121 mnkr). 

Vision och övergripande mål för Värnamo kommuns företagskoncern 
Kommunen vision gäller även för bolagskoncernen ”Värnamo – 
Den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035”. 
 De övergripande mål som gäller sedan 2016 för Värnamo kom-
mun gäller också för bolagen i företagskoncernen. 
 Under 2017 har bolagen tagit fram nya mål som gäller från 
2018. Uppföljning av dessa sker i en särskild handling som biläggs 
årsredovisningen för Värnamo Stadshus AB 
 Kommunfullmäktige har antagit syfte med de kommunägda 
bolagen enligt följande. ”De företag som ägs av Värnamo kommun 
skall på affärsmässiga grunder erbjuda kunderna tjänster/service 
kostnadseffektivt och med rätt kvalitet.”

Övrig upplysning

Nedanstående del av förvaltningsberättelsen i den sammanställda 
redovisningen avser i första hand förhållanden i de kommunala 
bolagen och SÅM. Förhållandena i Värnamo kommun framgår i 
andra delar av årsredovisningen.
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Väsentliga händelser i bolagen under 
räkenskapsåret

Moderbolaget Värnamo Stadshus AB

Värnamo Stadshus AB har under maj och november månader haft 
ägarsamråd med de tre dotterbolagen.
 Under året har bolaget erhållit aktieutdelning från Värnamo 
Energi AB med 4.000.000 kronor och från Finnvedsbostäder AB 
med 93.000 kronor.

Värnamo Energi AB

Under året har bolaget fortsatt ansluta nya kunder på elnät, fjärrvärme 
och bredband. Även elhandeln har genererat ett tillskott av kunder. 
Bolaget har under året genomfört ett antal både nya och återkomman-
de event och kundaktiviteter. Bolaget har samarbeten med det lokala 
föreningslivet med syfte att stärka den lokala anknytningen och skapa 
möjligheter för en aktiv och innehållsrik fritid i regionen.
 Vädermässigt var 2018 ett rekordvarmt år, vilket påverkar ener-
givolymerna. En torr sommar, lite vind och höga råvarupriser gjorde 
att 2018 års elpriset blev historiskt höga. 
Tillgängligheten i de bioeldade pannorna för fjärrvärme har under 
året varit god med viss stöttning av spetslast för att upprätthålla leve-
ransen vid omslag i väder och effektbehov.
 Projekten som beviljats stöd via Naturvårdsverkets Klimatkliv 
som möjliggjort utbyggnad av närvärmenät och bioproduktion i fyra 
kransorter i kommunen har under året gått in i slutfas.
 Uppdraget att erbjuda fiber och bredband på landsbygden i Värna-
mo kommun har fortgått under året med viss förskjutning i tidplanen.

Finnvedsbostäder AB

Byggnationens i kv Städet, etapp 1 färdigställdes och slutbesikti-
gades 1 april.
 Etapp 2 pågår och där har första inflyttningen i radhusen skett 
den 17 december, resterande inflyttningar i april och maj 2019. 
Totalt omfattas kvarteret av 144 nyproducerade lägenheter.
 Nybyggnationen av 24 studentlägenheter färdigställdes och var 
inflyttningsklara 15 augusti.
 Bolaget har färdigställt Värnamo kommuns första trygghetsbo-
ende, Sjösala i Bor.
 Omfattande ombyggnad har påbörjats i Forsheda på Fänestads-
vägen och Ringvägen. De 26 berörda lägenheterna får nyreno-
verade badrum och nya köksluckor. Utvändigt byts bl a yttertak, 
tilläggsisolering och ny fasad.

Ombyggnad och upprustning av utemiljö på Vråen 1 har påbörjats 
under 2018 och kommer färdigställas 2019.
 Bolaget har genomfört kund- och medarbetarundersökningar 
under 2018. Resultaten är lite sämre än senaste mätningen 2014. 
Nästkommande mätningar sker under 2019.
 Extern revision av verksamhetssystemet har genomförts, bola-
get behåller certifikaten.
 Bolaget har tillsammans med medlemsbolagen på SABO skri-
vit under Klimatinitiativet.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB (VKIAB)

Vkiab har under 2018 gjort färdigt ombyggnationen etapp 2 av 
Gummifabriken. Efter ett successiv uppstartande av verksamhe-
terna så har Gummifabriken kommit igång fullt ut under kvartal 3 
2018. Därtill har de stora hyresgästerna flyttat in och påbörjat sin 
verksamhet i lokalerna. Inflyttningen har möjliggjort samverkan 
och samarbete i huset mellan Vkiab och hyresgästerna har kunnat 
påbörjas. I stor omfattning har det kommit igång aktiviteter och 
event i huset och jobbet med rutiner kring dessa. Sammantaget 
har 2018 gett goda förutsättningar att uppnå målen inför 2019. 
 Pwc har, på uppdrag av Värnamo Stadshus AB, genomfört en 
kartläggning av beslutsprocess, avrapportering och dokumenta-
tion avseende entreprenaden för ombyggnaden av Gummifabri-
ken. Denna visar att i princip alla beslut och hantering har skett på 
ett helt korrekt sätt.

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Införandet av fastighetsnära insamling (FNI) kommer att ske 
succesivt i de olika kommunerna. Gislaved och Gnosjö kommun 
är först ut, och där är införandet redan i full gång. För Värnamo 
kommun är det april 2019 som gäller, och i Vaggeryds kommun 
planeras införandet till år 2021. 
 Införandet av matavfallsinsamling för flerfamiljshus och verk-
samheter kommer att ske parallellt med FNI-införandet. 

Övriga händelser i koncernen

Beslut om en fortsatt satsning på bredband har under maj 2017 
fattats av kommunfullmäktige.
 Satsningen innebär att i princip alla invånare i kommunen ska 
erbjudas bredbandsanslutning via fiber. Utbygganden ska vara 
klart under 2020 men viss försening finns i detta arbete.
 Kommunen har under 2018 genomfört en utbildning i offentlig-
het & sekretess. Även bolagen deltog i denna utbildning. 

Sammanställd redovisning 
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Framtida utveckling i bolagen

Värnamo Energi AB

Fokus framåt är att bibehålla hög leveranssäkerhet och fortsätta 
leverera förnybara energilösningar till kunderna. Ta vara på 
digitaliseringens möjligheter och anpassa verksamheten till om-
ställning av energisystemet. Målsättningen är att fortsätta utveckla 
verksamheten för att befästa positionen som ett lokalt, tryggt och 
hållbart energibolag

Finnvedsbostäder AB

Fortsatt nyproduktion till rimliga hyror trots indraget  
investeringsbidrag. Hålla en hög underhållsnivå i vårt befintliga 
bestånd. Förbättra Nöjd Kund Index och förvaltningskvaliteten till 
våra hyresgäster. Ekonomiskt resultat i nivå med tidigare år. 
Strategi för Allmännyttans klimatinitiativ 2030.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

I och med färdigställandet av etapp 2 så har bolaget fått goda 
förutsättningar att jobba mot målen. Under 2018 har skapats sam-
verkansgrupper och lagts grunden för måluppfyllelse för 2019. 
Bolaget kommer att jobba hårt med konceptet tillsammans med 
verksamheterna i och utom Gummifabriken. Gummifabriken är 
en plats där man kan förverkliga sina idéer och redan under 2018 
har det börjat hända. Under 2018 så genomfördes 45 evenemang i 
fastighetens Auditorium och 101 i Livesalen. Vidare såldes  
24 600 biljetter genom eget biljettsystem under 2018. Hyresgäs-
terna har lyckats väl med sina verksamheter och att dessa lockar 
många kunder och besökare.
 Inför 2019 så syns en ökning i antalet evenemang och att 
intresset fortsatt är mycket stort. Utmaningen ligger i att fortsätta 

ge samtliga kunder en bra upplevelse. Utvärdering av det kommer 
att börja och en anpassning ske. Samverkan med fler anläggningar 
kommer att ske för att lära av deras utmaningar och best practice.  
Tillsammans med detta kommer Vkiab jobba med sina interna 
processer för att kvalitetssäkra arbetet. Bolaget, tillsammans med 
övriga verksamheter i huset, har ett starkt miljöengagemang vilket 
gör att det under 2019 kommer att jobbas med möjligheten att 
göra klimatsmarta val samt fungerande källsortering. 

Övrigt koncernen

En utvärdering av styrelsearbetet i samtliga kommunala bolag 
genomförs i början av 2019. Förra utvärderingen gjordes i början 
av 2017.
 Pwc har genomfört en utredning av konsekvenserna av de nya 
reglerna avseende ränteavdragsbegränsningar och sänkt bolags-
skatt som införs från 2019. 
 En upphandling av revisorer genomförs under början av 2019 
och det nya avtalet ska gälla från och med 2019-07-01.
 Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 om vilka 
ledamöter som ska utgöra bolagens styrelser från årsstämmorna 
som hålls i maj månad. Med anledning av att vissa utbyten sker 
kommer en gemensam styrelseutbildning genomföras under 
hösten 2019.
 Under hösten 2019 kommer en översyn av bolagsordningarna, 
generella ägardirektiv och individuella ägardirektiv att göras. Detta 
kommer att ske gemensamt mellan Värnamo Stadshus AB och de 
tre dotterbolagen.
 Ett närmare samarbete mellan bolagen och kommunen eftersträ-
vas hela tiden. Den påbörjade diskussionen om samarbete i perso-
nalfrågor och ledarutveckling kommer att fortsätta under 2019. 

Sammanställd redovisning 
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KONCERN KOMMUN

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not
Kommunkoncernen 

2018
Kommunkoncernen 

2017
Värnamo kommun 

2018
Värnamo kommun 

2017

Verksamhetens intäkter A 1 018,3 984,9 525,7 554,5

Verksamhetens kostnader A -2 642,1 -2 523,9 -2 334,0 -2 263,6

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 623,8 -1 539,0 -1 808,3 -1 709,1

Avskrivningar -202,3 -189,8 -106,0 -98,7

Verksamhetens nettokostnader -1 826,1 -1 728,8 -1 914,3 -1 807,8

Skatteintäkter 1 606,3 1 562,1 1 606,3 1 562,1

Generella statsbidrag och utjämning 313,1 315,2 313,1 315,2

Finansiella intäkter 10,7 0,9 13,2 6,9

Finansiella kostnader -28,8 -29,9 -3,0 -3,1

Resultat efter finansiella poster 75,2 119,5 15,3 73,3

Skatt på årets resultat -11,2 -14,8 0,0 –

Årets resultat 64,0 104,7 15,3 73,3

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen 64,0 104,7 15,3 72,3

Reducering av realisationsvinster -3,6 -11,1 -3,6 -11,1

Årets utvidgade balanskravsresultat 60,4 93,6 11,7 61,2

Sammanställd resultaträkning

Sammanställd redovisning 
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KONCERN KOMMUN

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not
Kommunkoncernen 

2018
Kommunkoncernen 

2017
Värnamo  kommun 

2018
Värnamo  kommun 

2017

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 940,5 3 584,8 1 817,0 1 701,4

Maskiner och inventarier 750,9 705,9 160,2 145,0

Finansiella anläggningstillgångar 35,1 29,7 26,8 21,2

Summa anläggningstillgångar 4 726,5 4 320,4 2 004,0 1 867,6

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 11,0 11,6 11,0 11,6

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 44,0 17,5 30,4 5,8

Kortfristiga fordringar A, B 331,0 251,7 227,5 154,1

Kassa och bank 185,7 360,0 147,5 335,3

Summa omsättningstillgångar 560,7 629,2 405,4 495,2

SUMMA TILLGÅNGAR 5 298,2 4 961,2 2 420,4 2 374,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

Eget kapital

Eget kapital C 1 952,1 1 882,4 1 509,2 1 488,1

Därav årets resultat 64,0 104,5 15,3 72,3

Avsättningar

 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 43,0 39,4 42,9 39,4

 Andra avsättningar D 213,1 215,8 93,0 100,9

Summa avsättningar 256,0 255,2 135,9 140,3

Skulder

Långfristiga skulder E 2 440,1 2 233,6 321,6 310,0

Kortfristiga skulder A, F 649,9 590,0 453,7 436,0

Summa skulder 3 090,0 2 823,6 775,3 746,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 298,2 4 961,2 2 420,4 2 374,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter G 59,1 180,9   

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulder eller avsättningar 581,5 590,1 581,6 590,1

Övriga ansvarsförbindelser 1,6 3,4 2 467,9 2 469,7

Medlemskap i Kommuninvest H

Medlemskap i Kommunalförbund SÅM I

Sammanställd balansräkning

Sammanställd redovisning 
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Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Kommunkoncernen 

2018
Kommunkoncernen 

2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 64,0 104,7

Justering för avskrivningar 202,3 189,8

Justering för förändrade avsättningar 0,9 13,6

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 6,3 -14,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 273,5 294,1

Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar -79,3 13,0

Förändring av förråd, lager inkl expl. Fastighet -26,5 -5,0

Förändring av kortfristiga skulder 59,9 60,1

Kassaflöde från den löpande verksamhet 227,6 362,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv och försäljning av materiella anläggningstillgångar -603,0 -542,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -603,0 -542,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av långfristiga skulder 206,5 153,0

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -5,4 -8,7

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 201,1 144,3

Likvida medel SÅM vid årets början (nytt från 2018) 11,5 –

Likvida medel vid årets början 348,5 384,2

Likvida medel vid årets slut 185,7 348,5

Sammanställd kassaflödesanalys

Sammanställd redovisning 
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Not A. Eliminering av interna poster

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

Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2018 2017

Intäkter 159,3 133,9

Kostnader -159,3 -133,9

Kortfristiga fordringar -97,9 -97,3

Kassa och bank -21,7 -24,1

Kortfristiga skulder 85,2 114,8

Långfristiga skulder 34,4 6,6

Not H. Medlemskap i Kommuninvest

Värnamo kommun har i april 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik-
telser. Samtliga kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts 
ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommu-
nerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.
 Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels 
i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening.
 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Värnamo kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 404,8 mdkr och totala till-
gångar till 406,3 mdkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till  
2 418,3 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 446,6 mnkr.

Not I. Medlemskap i kommunalförbund 

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM
Värnamo kommun har i juni 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för kommunal-

förbundet SÅM:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner i GGVV har ingått 

likalydande borgensförbindelser.

 Mellan samtliga medlemmar i kommunalförbundet SÅM har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 

nämnda borgensförpliktelser. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på 

medlemskommunerna.

 Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser låneförpliktelser uppgick per 2018-12-31 

till 100,0 mnkr, varav aktuell skuld är 100,0 mnkr. Värnamo kommuns ansvar i ovan nämnda ansvars-

förbindelse är 39,1% och uppgick per 2018-12-31 till 39,1 mnkr. 

 Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser checkräkningskrediten uppgick per 

2018-12-31 till 20,0 mnkr, men är outnyttjad. Värnamo kommuns andel i ovan nämnda ansvarsförbin-

delse är 39,1%. 

Not B. Kortfristiga fordringar
Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2018 2017

Kundfordringar 167,3 111,8

Övriga kortfristiga fordringar 163,7 139,9

Summa kortfristiga fordringar 331,0 251,7

Not C. Eget kapital
Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2018 2017

Ingående eget kapital 1 882,6 1 775,5

Ingående eget kapital SÅM -0,2 0,0

Uppskrivning av värde på insatskapital hos Kommuninvest 
ekonomisk förening

5,7 2,4

Årets resultat 64,0 104,7

Utgående eget kapital 1 952,1 1 882,6

Not D. Andra avsättningar
Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2018 2017

Latenta skatter 116,8 111,6

VA-investeringsfond 72,3 74,9

Övriga avsättningar 24,0 29,3

Summa andra avsättningar 213,1 215,8

Not E Långfristiga skulder
Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2018 2017

Lån i banker och kreditinstitut 2 368,2 2 161,5

Investeringsbidrag 10,8 4,5

Anslutningsavgifter 60,7 55,5

Övriga långfristiga skulder 0,4 0,4

Summa långfristiga skulder 2 440,1 2 221,9

Nyckeltal
2018 2017

Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning

95,1% 92,1%

Eget kapital i procent av totala tillgångar (soliditet) 36,8% 38,0%

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder 
(balanslikviditeten)

0,86 1,05

Avsättningar och skulder i relation till totala intäkter 113,9% 107,2%

Not F. Kortfristiga skulder
Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2018 2017

Checkräkningskredit 49,4 33,5

Leverantörsskulder 188,2 163,0

Övriga skulder 412,3 393,5

Summa kortfristiga skulder 649,9 590,0

Not G. Panter och därmed jämförliga säkerheter
Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2018 2017

Fastighetsinteckningar 59,1 180,9

Summa panter och därmed härförliga säkerheter 59,1 180,9

Noter till sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning 
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1. Bolagets affärsidé 
Ändamålet med bolaget är att detta ska utgöra en effektiv organi-
sation för uppföljning och förvaltning av Värnamo kommuns hel- 
och majoritetsägda bolag.

2. Verksamhetsåret 2018 
Bolaget rapporterar till kommunstyrelsen från de ägarsamråd som 
hålls med dotterbolagen. Värnamo Stadshus AB har under maj 
och november månader haft ägarsamråd med de tre dotterbolagen.
 Protokoll från styrelsemöten och stämmor publiceras på hemsi-
dan. Minnesanteckningar från VD-träffar delges bolagets styrelse.
 Under 2018 har sex styrelsemöten ägt rum i Värnamo Stadshus 
AB. Årsstämma hölls i anslutning till kommunfullmäktiges sam-
manträde 2018-05-31.
 En utredning om förutsättningarna för ”externa ledamöter” i 
bolagens styrelser har genomförts under året och överlämnas till 
kommunfullmäktiges presidium.
 PwC har genomfört en kartläggning av beslutsprocess, 
avrapportering och dokumentation avseende entreprenaden för 
ombyggnaden av Gummifabriken. Denna visar att i princip alla 
beslut och all hantering har skett på ett helt korrekt sätt.
 Kommunen har under 2018 genomfört en utbildning i offentlig-
het och sekretess. Även bolagen deltog i denna utbildning. Flera 
sådana utbildningar efterfrågas av bolagen.
 Kommunen och bolagen delar dataskyddsombud som har till 
uppdrag att ge stöd och genomföra kontroll av hanteringen av 
dataskyddsförordningen GDPR.
 Representanter från bolagen har deltagit i en utbildning omkring 
ägarstyrning i maj månad 2018.
 Bolagens verkställande direktörer deltog i konferensen Smarta 
städer i Kista under 2018.

3. Bolagets mål, ekonomi, HR  
och övriga nyckeltal

3.1 Bolagets mål 
Värnamo kommuns helägda bolag har samma vision som gäller 
för Värnamo kommun ”Värnamo - den mänskliga tillväxtkommu-
nen - 40.000 invånare 2035”. 
 Från och med 2018 används även de övergripande mål som 
gäller för Värnamo kommun i de helägda bolagen. Utifrån dessa 
övergripande mål har bolagen upprättat egna bolagsmål.

Värnamo Stadshus AB

3.2 Bolagets Ekonomi
3.2.1 Driftsekonomi  

Bolagets budget för 2018 var +0,3 mnkr. Helåret 2018 visar ett 
resultat på +7,7 mnkr efter bokslutsdispositioner och skatt. 
Under året har bolaget erhållit aktieutdelning från Värnamo 
Energi AB med 4 mnkr och från Finnvedsbostäder AB med 93 tkr. 
Utdelningen från Värnamo Energi AB var inte budgeterad. Utöver 
detta har mer koncernbidrag erhållits än vad som budgeterats 
(+4,3 mnkr).

3.2.2. Investeringar 

Bolaget har under 2018 inte gjort några investeringar. 

3.2.3. Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Rörelsens intäkter 0,0 0,0 0,0

Rörelsens kostnader -0,5 -0,6 -0,4

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat -0,5 -0,6 -0,4

Finansiella intäkter 0,1 4,1 4,1

Finansiella kostnader -6,9 -6,8 -6,9

Resultat efter finansiella poster -7,3 -3,3 -3,2

Bokslutsdispositioner 7,7 12,0 7,4

Skatt på årets resultat -0,1 -1,0 0,0

Årets resultat 0,3 7,7 4,2

Årets investeringar 0,0 0,0 0,0

Årets nettoomsättning 0,0 0,0 0,0

Soliditet, % – 14,7 12,4

Balansräkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar 216,0 216,0

Omsättningstillgångar 39,1 36,7

Summa tillgångar 255,1 252,7

Eget kapital 37,5 31,3

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Långfristiga skulder 209,5 209,5

Kortfristiga skulder 8,1 11,9

Summa eget kapital och skulder 252,7 246,7

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Sammanställd redovisning 
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3.3 Bolagets HR
Bolaget har ingen egen personal utan tjänster köps från Värnamo 
kommun.

4. Framtida utveckling och utmaningar
Samarbetet mellan bolagen och mellan Värnamo kommun och 
bolagen utvecklas efter hand. 
 Under 2019 kommer en utbildning av ledamöterna i koncern-
bolagens styrelse att genomföras. Även en översyn av ägardirek-
tiven kommer att ske tillsammans med bolagens ledningar.

 Moderbolagets finansiella ställning och förutsättningar är bero-
ende av ränteläge och dotterbolagens ekonomiska utveckling.
 Genom kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk 
förening har de finansiella riskerna minskat. Belåningsgraden 
är dock förhållandevis hög i flera av koncernbolagen och en 
långvarig höjning av räntenivåerna skulle avsevärt förändra den 
ekonomiska bilden.
 Koncernens verksamhet kan påverkas av politiska beslut, ex-
empelvis bostadssubventioner vid nyproduktion, skatteregler och 
regler för hyressättning.

Sammanställd redovisning 
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Värnamo Energi AB

1. Bolagets affärsidé 
Värnamo Energis huvuduppgift är att erbjuda våra kunder energi 
och it-kommunikation genom en väl utbyggd infrastruktur. Det 
innebär att vi tar vårt ansvar för samhällets utveckling och ger 
våra kunder konkurrenskraft, komfort och trygghet. Vårt agerande 
ska präglas av en hög servicegrad och närhet, omtanke om miljön 
samt en god kompetens. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är 
Värnamo kommun samt närliggande regioner. 

2. Verksamhetsåret 2018 
Under året har bolaget fortsatt ansluta nya kunder på elnät, fjärr-
värme och bredband. Även elhandeln har genererat ett tillskott av 
kunder. Bolaget har under året genomfört ett antal både nya och 
återkommande event och kundaktiviteter. Bolaget har samarbe-
ten med det lokala föreningslivet med syfte att stärka den lokala 
anknytningen och skapa möjligheter för en aktiv och innehållsrik 
fritid i regionen.
 Vädermässigt var 2018 ett rekordvarmt år, vilket påverkar 
energivolymerna. En torr sommar, lite vind och höga råvarupriser 
gjorde att 2018 års elpriset blev historiskt högt. Tillgängligheten 
i de bioeldade pannorna för fjärrvärme har under året varit god 
med viss stöttning av spetslast för att upprätthålla leveransen vid 
omslag i väder och effektbehov.
 Projekten som beviljats stöd via Naturvårdsverkets Klimatkliv 

som möjliggjort utbyggnad av närvärmenät och bioproduktion i 
fyra kransorter i kommunen har under året gått in i slutfas.
 Uppdraget att erbjuda fiber och bredband på landsbygden i 
Värnamo kommun har fortgått under året med viss förskjutning i 
tidplanen.

3. Bolagets mål, ekonomi, HR  
och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
Bolaget följer sin ekonomiska plan. Målen har till största delen 
uppfyllts och trenderna går i rätt riktning.

3.1 Bolagets mål 
Kvalitetsmålen uppnås i bolaget som har en fortsatt stabil ekono-
mi och lönsamhet. Utmanande mål har satts på kundnöjdhet som 
mäts 2019. Klimatmålen har fokus på förnybar energiproduktion 
och målen uppfylls till stora delar med en ökad produktion av 
biobaserad el i kraftvärmeverket.

3.1.1 Jämförelse av resultat

Måluppföljning över tid visar att trenderna går i rätt riktning och 
bibehåller en stabil nivå. 

Sammanställd redovisning 
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DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål: Bedömning:

Vi finns nära och lättillgängliga
Vi bemöter våra kunder och intressenter på ett bra sätt
Medarbetarna är insatta i målen för verksamheten och är delaktiga i arbetet

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

NKI (Nöjd Kund Index) – Bemötande* 88,14 –
>80 

(mäts 2019)

NMI (Nöjd Medarbetar Index)** 73 –
>75 

(mäts 2019)

* NKI mäts vart annat år
** NMI mäts vart annat år

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål: Bedömning:

Vi kan på en öppen arbetsmarknad attrahera rätt medarbetare
Vi arbetar aktivt med att skapa intresse och kunskap om oss och vår bransch
Nöjda medarbetare som trivs på arbetsplatsen

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

NMI – Nöjd Medarbetar index (mäts 2019) 73 – >77 

Vi erbjuder praktikplatser för relevanta utbildningar inom gymnasie, yrkesskola och högskola 4 4 4

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål: Bedömning:

Vi agerar i stort för ett hållbart samhälle
Vi erbjuder energilösningar (värme och el) som har låg klimatpåverkan 
Vi jobbar med miljömål och handlingsplaner på lång och kort sikt

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

NKI – Miljöindex 80,7 -
82 

(mäts 2019)

Egen produktion av förnybar el (MWh) 15 777 19 588 20 550

Bio 11 711 15 096 16 000

Vind 4 066 4 492 4 500

Sol 0 0 0

Andel förnybart bränsle i fjärrvärmemixen (%) 99,1 98,5 >99%

Andel förnybart bränsle i närvärmemixen % (orter utanför Värnamo) 75 82,6
95% 

(mäts 2019)

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

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

Bolagsmål: Bedömning:

Vi uppfyller ägarens krav på avkastning och lönsamhet 
Vi bidrar till samhällets utveckling genom en väl utbyggd infrastruktur
Vi är konkurrenskraftiga 
Vi leverera med hög tillgänglighet

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Avkastning enligt ägardirektiv 6% 6% 6%

Lönsamhet enl ägardirektiv – soliditet (koncern) 46% 44% 30-50%

NKI – Prisvärde
71,8 –

>73 
(mäts 2019)

Andel hushåll med bredbandstillgång i kommunen*. 88% 89% 95%

*Utifrån uppdraget att erbjuda fiber till fastboende i kommunen (mäts i okt)

3.1.2 Mål i sammandrag

Sammanställd redovisning 
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Resultaträkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Rörelsens intäkter 368,5 406,7 371,2

Rörelsens kostnader -265,5 -303,7 -269,2

Avskrivningar -55,6 -51,6 -50,2

Rörelseresultat 47,4 51,4 51,8

Finansiella intäkter 0,0 3,8 0,0

Finansiella kostnader -5,6 -1,5 -2,4

Resultat efter finansiella poster 41,8 53,7 49,4

Bokslutsdispositioner  -18,0 -18,0

Skatt på årets resultat  -8,3 -7,5

Årets resultat 41,8 27,4 23,9

Årets investeringar 60,0 118,0 37,9

Årets nettoomsättning 402,9 366,3

Soliditet, % 44,0 46,0

Balansräkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar 602,3 536,1

Omsättningstillgångar 157,8 131,5

Summa tillgångar 760,1 667,6

Eget kapital 332,0 308,6

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 82,8 79,4

Långfristiga skulder 150,4 140,3

Kortfristiga skulder 194,9 139,3

Summa eget kapital och skulder 760,1 667,6

Ställda säkerheter 0,3 0,3

Eventualförpliktelser 0,3 0,3

Koncern 2016 2017 2018

Nettoomsättning 341 892 366 310 402 992

Soliditet, % 41 46 44

Avkastning på eget kapital, % 14 16 17

Avkastning på totalt kapital, % 6 8 8

2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 47 48 +1

Andel kvinnor, % 36% 33% –

3.2 Bolagets Ekonomi
Koncernens rörelseresultat 51,4 mnkr överstiger budgeterat rörel-
seresultat 2018 med 4 mnkr.

3.2.1 Driftsekonomi  

Rörelsens kostnader överstiger budget med 38 mnkr, vilket främst 
beror på höga inköpskostnader på handelsvaror.

3.2.2. Investeringar 

Koncernen har 2018 investerat 118 mnkr. De största investe-
ringarna, 66 mnkr ligger i värmeverksamheten samt 40 mnkr är 
investerade i utbyggnaden av fiber på landsbygden. 

3.2.3. Ekonomi i sammandrag 

3.3 Bolagets HR
Medarbetarsamtal genomförs årligen. Nyckeltal för övertid och 
sjukskrivning följs upp kontinuerligt. Risker i verksamheten 
förbyggs genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete med riskana-
lyser, skyddsronder, incidentrapportering och åtgärdsuppföljning, 
rutiner/instruktioner, mål och handlingsplaner. Fyra gånger per 
år hålls Samverkansmöten där ledningen, fackliga representan-
ter samt skyddsombud deltar. Bolaget har ett antal policys som 
omfattar bland annat jämställdhet och arbetsmiljö

3.3 HR i sammandrag

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal

4. Framtida utveckling och utmaningar
Fokus framåt är att bibehålla hög leveranssäkerhet och fortsätta 
leverera förnybara energilösningar till våra kunder. Ta vara på 
digitaliseringens möjligheter och anpassa verksamheten till 
omställning av energisystemet. Vår målsättning är att fortsätta 
utveckla verksamheten för att befästa vår position som ett lokalt, 
tryggt och hållbart energibolag. 

Sammanställd redovisning 
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Finnvedsbostäder AB

1. Bolagets affärsidé 
Finnvedsbostäder AB ska vara det marknadsledande bostads-
företaget inom Värnamo kommun. Företaget ska tillhandahålla 
attraktiva hyresrätter, för livets alla skeden, med god service till 
konkurrenskraftiga hyror. Finnvedsbostäder AB ska utan spekula-
tion stå för långsiktighet, trygghet, miljö- och kvalitetstänkande.

2. Verksamhetsåret 2018 
Finnvedsbostäder har fyra övergripande mål: Nöjd kund, Nöjda 
medarbetare, Nöjda ägare, Bättre miljö. Bolaget har genomfört 
Nöjd Medarbetar Index (NMI) och Nöjd Kund Index (NKI) under 
2018. Resultaten är lite sämre än senaste mätningen 2014. Näst-
kommande mätningar genomförs under 2019. Extern revision av 
verksamhetssystemet har genomförts, bolaget behåller certifikaten. 
Bolaget har tillsammans med medlemsbolagen i Sveriges Allmän-
nyttiga Bostadsföretag (SABO) skrivit under Klimatinitiativet.
 Hyreshöjning för 2018 trädde i kraft 1 januari och hyrorna 
höjdes med en procent (0,62%) vilket motsvarar cirka 1,5 mnkr 
(1,1 mnkr) på helåret. Höjning för 2019 är 2,3 procent. Kvarteret 
Städet, etapp 1 färdigställdes och slutbesiktigades 1 april. Etapp 2 
pågår och där har första inflyttningen i radhusen skett den 17 de-
cember, resterande inflyttningar görs i april och maj 2019. Totalt 
omfattas kvarteret av 144 nyproducerade lägenheter. Nybyggna-
tionen av 24 studentlägenheter färdigställdes och var inflyttnings-
klara den 15 augusti. Bolaget har färdigställt Värnamo kommuns 
första trygghetsboende, Sjösala i Bor. En omfattande ombyggnad 
har påbörjats i Forsheda på Fänestadsvägen och Ringvägen. De 
26 berörda lägenheterna får nyrenoverade badrum och nya köks-
luckor. Utvändigt byts bland annat yttertak, tilläggsisolering och 
ny fasad. Ombyggnad och upprustning av utemiljö på Vråen 1 har 
påbörjats under 2018 och kommer färdigställas 2019.

3. Bolagets mål, ekonomi, HR  
och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
Finnvedsbostäder AB är certifierade enligt ISO 9001 kvalitet, 
ISO 14001 miljö och ISO 2000 Arbetsmiljö, dessa standarder 
gör att verksamheten styrs av beslutade rutiner och instruktio-
ner som gör att verksamheten och dess kunder behandlas på ett 
likartat sätt. Det ekonomiska målet för 2018 har följt budget på 
ett bra sätt med ett godtagbart resultat på sista raden. Vissa mål 
är ganska högt satta och alla har inte till 100 procent infriats. 
Bolaget har under en tid haft en hög takt på nyproduktionen av 
bostäder. Finnvedsbostäder AB kan med stolthet visa upp våra 
nybyggda lägenheter.

3.1 Bolagets mål 
Stort fokus har de senaste åren legat på nyproduktion av nya bo-
städer, vilket har genomförts enligt plan. Även implementeringen 
och justeringar av den förändrade organisationen som beslutades 
hösten 2016 har präglat mycket av arbetet, här finns fortfarande 
en hel del jobb kvar att göra. Mätning av Nöjd kund och Nöjd 
medarbetare har genomförts 2018 och skall följas upp med 
förnyad undersökning både år 2019 och år 2020 för att utvärdera 
arbetet med den nya organisationen. Senaste undersökningar 
gjordes 2014. 

Sammanställd redovisning 
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3.1.1 Mål i sammandrag

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål: Bedömning:

Nöjd kund – kunden ska förknippa Finnvedsbostäder med god tillgänglighet, lyhördhet i organisationen, valfrihet och medbestämmande. 
Målet nås genom alla medarbetares delaktighet i kvalitets- och utvecklingsarbete.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

NKI – Nöjd kund index – 3,7 4

Boinflytande kommitté med Hyresgästföreningen 3 3 3

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål: Bedömning:

Nöjd medarbetare – Ökar attraktiviteten för Finnvedsbostäder som arbetsgivare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompenens tas tillvara 
och utvecklas, trivs och stannar.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

NMI – Nöjd medarbetar index – 3,56 4

Minska sjukfrånvaron 4,74 4,83 4,50

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål: Bedömning:

Bättre miljö – Finnvedsbostäder ska minimera sin klimatpåverkan och hyresgäster ska ha goda möjligheter till klimatsmarta val.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Andel person- och lastbilar som drivs med förnybara drivmedel ska öka, i första hand el. – – –

Minska energiförbrukningen för värme, fastighetsel med 2% per år fram till 2021. 158kWh/år 156kWh/år 155kWh/år

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

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

Bolagsmål: Bedömning:

Nöjd ägare - Nyproduktion av bostäder. Finnvedsbostäder ska vara en aktiv aktör för fungerande bostadsförsörjning på den lokala marknaden.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Producera 50-70 nya bostäder varje år. 74 52 50-70

Genomföra omfattande renoveringar 25-50 lgh/år 120 26 25-50

3.2 Bolagets Ekonomi
Det fortsatta låga ränteläget genererar lägre räntekostnader. Uthyr-
ningen i det nybyggda kvarteret Städet har varit positiv. Nypro-
duktion av kvarter Städet pågår och innefattar totalt 144 bostäder. 
24 nya studentbostäder färdigställdes på kvarter Väktaren.

3.2.1 Driftsekonomi  

Bolagets budget för 2018 är 13,1 mnkr. Helåret 2018 visar ett 
överskott på 2,5 mnkr. 
 Överskottet beror främst på att hyresbortfallet och räntekostna-
derna är lägre än budgeterat. 

3.2.2. Investeringar 

Bolaget har 2018 investerat 391,3 mnkr. De största investeringar-
na är nybyggnation av kvarteret Städet som uppförs i två etapper 
med totalt 144 bostäder och nybyggnation av 24 studentbostäder i 
kvarteret Väktaren. Förutom nyproduktion pågår ombyggnation av 
26 lägenheter i Forsheda samt förbättring av utemiljön på Vråen 1.

Sammanställd redovisning 
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Resultaträkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr)
Budget
2018

Bokslut
2018

Bokslut
2017

Rörelsens intäkter 215,4 217,7 205,4

Rörelsens kostnader -144,3 -147,8 -138,3

Avskrivningar -33,7 -32,7 -30,0

Rörelseresultat 37,5 37,3 37,1

Finansiella intäkter 0,3 0,7 0,3

Finansiella kostnader -20,9 -18,6 -17,0

Resultat efter finansiella poster 16,8 19,3 20,4

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0

Skatt på årets resultat -3,7 -3,6 -8,1

Årets resultat 13,1 15,7 12,3

Årets investeringar  391,3 257,5

Årets nettoomsättning  217,7 205,4

Soliditet, %  14,7 15,0

Balansräkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar 1 387,6 1 236,5

Omsättningstillgångar 63,6 77,2

Summa tillgångar 1 451,2 1 313,7

 
Eget kapital 213,1 197,6

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 16,1 12,5

Långfristiga skulder 1 123,6 1 013,6

Kortfristiga skulder 98,3 89,9

Summa eget kapital och skulder 1 451,2 1 313,7

 

Ställda säkerheter 58,7 180,5

Eventualförpliktelser 0,4 0,4

3.3.1 HR i sammandrag

2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 43 47 +4

Tillsvidareanställda, årsarbetare 42 46 +4

Andel kvinnor, % 30% 34% –

Sysselsättningsgrad, % 95% 93% –

Sjukfrånvaro, % 4,74% 4,83% –

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 46,25 42,13% –

Personalomsättning, % 4,6% 8,5% –

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 4,6% 6,3% –

Pensionsavgångar, antal faktiska 0 1 –

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022 Prognos 2023

Antal 1 0 2 0 2

3.2.3. Ekonomi i sammandrag

3.3 Bolagets HR
Personalstyrkan är någorlunda konstant, den stora generations-
växlingen är genomförd och framtida pensionsavgångar är litet i 
antal och ligger några år framåt. Sjukfrånvaron har legat på ungefär 
samma nivå i ett antal år. Enstaka längre sjukskrivningar påverkar 
siffrorna ganska mycket. Könsfördelningen bedöms som god då 
verksamheten av tradition är mansdominerad. Fem personer arbetar 
deltid. Två av dessa är nya tjänster som trygghetsvärd på Sjösala.

4. Framtida utveckling och utmaningar
Fortsatt nyproduktion till rimliga hyror trots indraget investe-
ringsbidrag. Hålla en hög underhållsnivå i vårt befintliga bestånd. 
Förbättra Nöjd Kund Index och förvaltningskvaliteten till våra 
hyresgäster.
 Ekonomiskt resultat i nivå med tidigare år. Strategi för Allmän-
nyttans klimatinitiativ 2030.

Koncern 2016 2017 2018

Periodiskt och löpande underhåll mnkr 51,2 44,6 47,8

Direktavkastning totalt kapital % 5,3 5,1 4,8

Hyresbortfall lediga uthyrningsobjekt mnkr 1,7 2,4 3,3

Uthyrningsgrad, genominsitt bostäder % 99,6 98,9 98,3

Bokfört värde exklusive ej fastighetstaxe-
rade mnkr 825,2 902,4 1 202,5

Spec. vattenförbrukning m3/m2 1,30 1,21 1,19

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal 

Sammanställd redovisning 
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Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

1. Bolagets affärsidé 
Huvudändamålet för såväl bolaget som fastigheten Knekten 
16 - Gummifabriken - är att vara en aktiv part i utvecklingen av 
kommunen. Detta ska ske genom samverkan med kommunen, det 
privata näringslivet och övriga kommunala bolag. 
 Värnamo Kommunala Industrifastigheter ABs (Vkiab) uppdrag 
är att äga och bygga om fastigheten Knekten 16 (Gummifabriken) 
samt hyra ut lokaler i denna fastighet. Bolaget ska genom utveck-
ling och drift av fastigheten Knekten 16 också bidra till förverk-
ligandet av en kreativ mötesplats i enlighet med gällande koncept 
för Gummifabriken och den verksamhet som förväntas bedrivas i 
fastigheten. Detta sker genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler 
av hög kvalitet och därtill hörande fastighetsservice för att ge 
verksamheterna som bedrivs i fastigheten goda förutsättningar att 
utvecklas i Värnamo kommun inom ramen för gällande koncept. 

2. Verksamhetsåret 2018 
Vkiab har under 2018 färdigställt ombyggnationen etapp 2 av 
Gummifabriken. Efter ett successivt uppstartande av verksamhe-
terna har Gummifabriken kommit igång fullt ut under kvartal 3 
2018. Detta har gjort att bolaget klarat ett av sina uppdrag. Därtill 
har de stora hyresgästerna flyttat in och påbörjat sin verksamhet i 
Gummifabriken. Inflyttningen har möjliggjort att verksamheterna 
kan börja hitta samverkan och samarbete i huset mellan Vkiab och 
hyresgästerna. Bolaget har också i stor omfattning kommit igång 
med aktiviteter och event i huset och börjat jobba med rutiner 
kring dessa. Sammantaget har 2018 gett bolaget goda förutsätt-
ningar att uppnå målen inför 2019. 
 Färdigställandet av etapp 2 gjordes av den nykontrakterade 
generalentreprenören. Vkiab har under kvartal 1 2019 framställt 
kraven på den förre generalentreprenören. Den förre generalen-
treprenören har tidigare meddelat att denne inte accepterar kraven 
utan har aviserat att de har för avsikt att själva framställa krav mot 
Vkiab. Detta sammantaget gör det svårt att i dagsläget uppskatta 
summor för ersättning eller när det är klart. 

3. Bolagets mål, ekonomi, HR  
och övriga nyckeltal

Sammanfattande analys
2018 var ett svårplanerat år då mycket fokus låg på att få klart 
ombyggnationen. Trots det har bolaget ett positivt resultat för 
2018 vilket naturligtvis är mycket bra. Mottagandet av den 
färdiga Gummifabriken har överlag varit mycket positivt och 
de genomförda eventen och aktiviteterna har varit välbesökta. 
Då personalstyrkan varit underdimensionerad för den volym av 
event och aktiviteter som har genomförts så har 2018 varit en 

utmaning för bolaget men inför 2019 kommer det säkerställas 
att personalstyrkan bättre matchar den ökande verksamheten. 
Bolaget har också under 2018 organiserat sig tillsammans med 
andra verksamheter i Gummifabriken så utgångsläget för att 
jobba med konceptet är påbörjat och mycket gynnsamt.

3.1 Bolagets mål 
Bolagets mål för 2018 fokuserade på att sätta grunden för Gum-
mifabrikens interna arbete. I och med att Vkiab öppnade upp för 
event och aktiviteter i nya lokaler så började ett nytt uppdrag med 
helt nya funktioner för Värnamo. Det var då viktigt att tillsam-
mans med hyresgästerna säkerställa grunderna i det gemensamma 
arbetet och samarbetet med konceptet. Sammanfattningsvis har 
Vkiab inte haft tillräckliga förutsättningar under 2018 att jobba 
mot alla målen. Anledningen till det är att ombyggnationen blev 
försenad och att alla funktioner kom på plats först hösten 2018. 
Det var därför inte möjligt att jobba till fullo mot målen. Som 
utvecklingen blev valde Vkiab att fokusera på kundnöjdhet i alla 
led då det är viktigt för en nyöppnad verksamhet. Utöver det är nu 
infrastrukturen på plats för att kunna ha en effektiv källsortering 
i Gummifabriken vilket är ett mål som därmed delvis är uppfyllt. 
Samtliga mål är dock relevanta att nå och kommer därför att vara 
samma för 2019. 

3.1.1 Jämförelse av resultat

Eftersom skillnaderna i verksamheten mellan 2017 och 2018 är så 
stora är det inte möjligt att göra relevanta jämförelser. Eftersom 
målen är formulerade enligt genomfört eller inte genomfört gör 
det att många resultat blir oförändrade.

Sammanställd redovisning 

Under hösten 2018 var auditoriet uthyrt över 45 tillfällen

45
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DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Bolagsmål: Bedömning:

Gummifabriken är en plats fylld av inspiration, kreativitet, kunskap, utveckling och upplevelser som levereras av både interna och externa aktörer.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Besökare ska vara nöjda med sitt besök i Gummifabriken och nöjda med servicen. – – 2,5 av 4

Fyra konceptaktiviteter ska vara genomförda och utvärde-rade med samarbetspartners. – – 4

Medarbetarna ska veta hur de ska gå tillväga för att enga-gera andra verksamheter i sina 

arrangemang.
– – Ja

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Bolagsmål: Bedömning:

Här får varje person och idé utvecklas. Medarbetarna ska vara nöjda och stolta över sin arbetsplats.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Det ska finnas strukturer för att välkomna, uppmuntra och hjälpa personer med idéer och hur 
de kommer vidare.

– – Ja

Varje medarbetare ska känna att det finns goda möjlighet-er till kompetensutveckling samt 
kompetensutvecklar sig kontinuerligt.

– – Ja

Vi ska vara en attraktiv arbetsplats så det är lätt att rekrytera ny personal. – – Ja

Det finns goda möjligheter att hålla personalen vid god hälsa. – – Ja

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Bolagsmål: Bedömning:

Besökare och arrangörer har goda förutsättningar att göra klimatsmarta val.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

Det finns god och tydlig tillgång till källsortering. – – Ja

Det finns god tillgång till parkering för elfordon. – – Ja

Det finns möjlighet för personal och hyresgäster att göra klimatsmarta val t.ex. lånecykel. – – Ja

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet

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

Bolagsmål: Bedömning:

Näringsliv, utbildning, kultur och hyresgäster samarbetar gränsöverskridande med en gemensam, kommunicerad agenda för tillväxt.

Indikatorer: 2017: 2018: Målnivå 2018:

En handbok för konceptet är framtagen och kommunicerad till samarbetspartners. 74 52 Ja

Rutiner för våra interna och externa processer är framtagna och tillämpas. Samtliga interna 
samarbetspartners vet var informationen finns.

120 26 Ja

Uthyrningsverksamheten av våra lokaler ska ha tagit fart med en bra beläggning 0800-1700 
samt kvällstid för våra större lokaler.

– – 50 %

3.1.2 Mål i sammandrag

Sammanställd redovisning 
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3.2 Bolagets Ekonomi
När budgeten togs i oktober 2017 så var det mycket svårt att 
förutse hur färdigställandet av ombyggnationen etapp 2 skulle 
fortskrida. Det gjorde att intäkter och avskrivningar uppskattades 
utifrån det underlag som bolaget hade vid tillfället. Avvikelsen 
ligger därför i svårigheten att uppskatta framdriften och inflytt-
ningstakten för hyresgästerna. Hyresintäkterna för 2018 blev lägre 
men framförallt blev kostnaderna lägre då slutbeskedet dröjde 
till hösten 2018 och avskrivningarna blev därefter. Under hösten 
2018 hade bolaget över 45 bokningar bara i Auditoriumet och det 
hade uppskattats tio bokningar. Auditoriumet är en ny funktion 
i Värnamo vilket också gjorde det omöjligt att prognostisera det 
enorma intresse som visat sig och den intäkt uthyrningen inne-
burit. Sammantaget trots ett oförutsägbart år gjorde bolaget ett 
positivt resultat. 

3.2.1 Driftsekonomi  

Bolagets budget för 2018 är 30,1 mnkr. Helåret 2018 visar ett 
positivt resultat på 752 tkr före bokslutsdispositioner och skatt. 
Detta kan ställas i proportion till fullmäktiges beslutad 2014 inför 
ombyggnationen där ett resultat på -8,5 mnkr var accepterat. Det 
visar att bolaget kan klara sig driftmässigt med intäkterna men 
kommer framöver ha svårighet med att få ett fortsatt positivt re-
sultat då avskrivningarna på investeringarna i fastigheten är höga.

3.2.2. Investeringar 

Bolaget har 2018 aktiverat investeringar för ett sammanlagt värde 
på 444 mnkr. De största investeringarna är hela ombyggnation 
av etapp 2, hyresgästanpassningar i vår kontorslokal Vita villan, 
byggnadsinventarier samt samtliga möbler i etapp 2. Därtill har 
bolaget gjort mindre anpassningar i befintliga etapp 1.

Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2018

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Rörelsens intäkter 30,2 30,8 14,4

Rörelsens kostnader -14,6 -19,3 -13,2

Avskrivningar -6,8 -6,3 -4,7

Rörelseresultat 8,8 5,2 -3,5

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -4,8 -4,5 -5,3

Resultat efter finansiella poster 4,0 0,7 -8,8

Bokslutsdispositioner 0,0 6,0 10,6

Skatt på årets resultat -0,9 0,0 -0,3

Årets resultat 3,1 6,7 1,5

Årets investeringar 444,0 142,1

Årets nettoomsättning 30,8 14,4

Soliditet, % 2,4 1,3

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar 632 595

Omsättningstillgångar 2,5 34,3

Summa tillgångar 634,6 629,4

Eget kapital 15,1 8,3

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Långfristiga skulder 598,5 557,5

Kortfristiga skulder 21,0 63,6

Summa eget kapital och skulder 634,6 629,4

Ställda säkerheter 0,0 0,0

Eventualförpliktelser 0,0 0,0

3.2.3 Ekonomi i sammandrag

Sammanställd redovisning 
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3.3 Bolagets HR
Vkiab har personalmässigt växt under 2018. 
För att klara topparna då det är väldigt mycket verksamhet 
används mycket timanställda. Timanställda jobbar även kvällar 
och helger bland annat som värdar, scenpersonal, biljettförsälja-
re, bärhjälp med mera. Per 2018-12-31 var dock inte lika många 
anställda eftersom bolaget var under rekrytering av flera tjänster 
som tillsattes under början av år 2019.

3.3.1 HR i sammandrag

2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Tillsvidareanställda, antal 10 8 –

Tillsvidareanställda, årsarbetare 10 8 –

Tidsbegränsat månadsanställda, antal – – –

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare – – –

Andel kvinnor, % 50% 50% 0

Sysselsättningsgrad, % 100% 94% –

Sjukfrånvaro, % 1,77% 0,36% –

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % 0% 0% –

Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr – – –

Personalomsättning, % 20% 37,5% –

Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 20% 37,5% –

Pensionsavgångar, antal faktiska 0% 0% –

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder)

Prognos 
2019

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022 Prognos 2023

Antal 0 0 0 0 0

4. Framtida utveckling och utmaningar
I och med färdigställandet av etapp 2 så finns nu goda förutsätt-
ningar att jobba mot 2019 års mål. Under 2018 skapades det 
samverkansgrupper som lagt grunden för måluppfyllelse för 
2019. Vkiab kommer jobba hårt med konceptet tillsammans med 
verksamheterna i och utom Gummifabriken. Gummifabriken är 
en plats för förverkligande av idéer och redan under år 2018 har 
det börjat hända. Under 2018 så genomfördes det 45 evenemang 
i Auditoriumet och 101 i Livesalen. Vidare såldes det 24 600 bil-
jetter i Gummifabrikens eget biljettsystem under 2018. Tydlig är 
också att våra hyresgäster lyckas väl med sina verksamheter och 
att dessa lockar många kunder och besökare.
 Inför 2019 syns en ökning i antalet evenemang och att intresset 
är fortsatt mycket stort. Utmaningen ligger i att fortsätta ge samt-
liga kunder en bra upplevelse. Vkiab kommer i större utsträckning 
att utvärdera upplevelserna och anpassa verksamheten efter utfal-
let. Personalen kommer också att samverka med fler anläggningar 
för att lära av deras utmaningar och best practice. Vidare kommer 
Vkiab jobba med sina interna processer för att kvalitetssäkra arbe-
tet. Tillsammans med övriga verksamheter i huset finns ett starkt 
miljöengagemang vilket gör att under 2019 kommer samtliga 
jobba med möjligheten att göra klimatsmarta val samt fungerande 
källsortering. 2019 kommer bli ett fantastiskt år.

Sammanställd redovisning 

Auditoriet i Gummifabriken invigdes 31 augusti 2018
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Kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö)

1. SÅMs uppdrag
Kommunalförbundet SÅMs uppdrag är att ansvara för renhåll-
ningen (sophämtning, slamtömning, materialbehandling, gröntip-
par och återvinningscentraler) i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 
Värnamo kommun. Förbundet tror på en hållbar framtid, och att 
vi tillsammans kan göra skillnad. Förbundet vill öka service-
graden gentemot abonnenter, bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling, samt förbättra förutsättningarna för att ta vår region 
högre upp i den så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, 
återanvändning och återvinning. SÅM arbetar strategiskt och 
målinriktat för att minska avfallet i vår region. Det avfall som 
ändå uppstår vill förbundet i så stor utsträckning som möjligt 
återanvända eller återvinna för att på så sätt bidra till en framtid 
som håller länge. 

2. Verksamhetsåret 2018 
Kommunalförbundet SÅMs första verksamhetsår är till ända, ett 
historiskt år vad gäller samverkan mellan kommunerna Gislaved, 
Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Ett år då förbundet och kom-
munerna tagit ett stort gemensamt kliv mot en bättre miljö och en 
hållbar framtid i vår region.
 Den 1 januari tar förbundet över renhållningsansvaret i samtliga 
GGVV - kommuner. 
 Vid årsskiftet 2017/2018 trädde nya renhållningstaxor i kraft. 
I Värnamo och Vaggeryd genomfördes vissa mindre justeringar 
i taxenivån. I Värnamo kommun genomförs en indexhöjning av 
taxan om 3 procent. För Gislaved och Gnosjö kommun infördes 
en helt ny taxekonstruktion. De nya taxorna medförde en del tur-
bulens. I samband med den första faktureringen inkom samtal till 
kontaktcentret där de nya taxorna ifrågasattes. Förbundet har tagit 
till sig de synpunkter som kommit in, och kommer att se över 
taxorna inför kommande år.
 Under hösten har förbundet till stor del fokuserat på omfattande 
förberedelser av införandet av det nya avfallssystemet FNI 
(Fastighetsnära insamling) vilket består av dels utsortering av ma-
tavfall, dels möjlighet att för en- och tvåfamiljshus samt fritidshus 
att sortera förpackningar direkt i sopkärlet.
Informationskampanjen drog igång under våren och eskalerade 
sedan under hösten, med omfattande insatser för att försäkra att 
våra abonnenter skulle få den information de behövde. Under ok-
tober månad genomfördes ett omfattande abonnemangsval då våra 
abonnenter i en- och tvåfamiljshus, samt fritidshus i Gislaved, 
Gnosjö och Värnamo kommun fick ta ställning till huruvida de 
ville ansluta sig till FNI eller ha kvar sitt nuvarande abonnemang. 
Efter valkampanjens slut hade hela 83 procent valt att ansluta sig 
till FNI, vilket vi ser som ett glädjande resultat!
 Under hösten pågick även intensiv planering inför, och på-

börjande av byggnation av omlastningsstationer i Gislaved och 
Värnamo, dit insamlat material kommer att köras för att omlastas 
utifrån materialslag, och sedan forslas vidare för återvinning 
respektive energiutvinning.

3. Bolagets mål, ekonomi, HR och övriga 
nyckeltal

Sammanfattande analys
SÅMs verksamhet styrs i stora drag av den renhållningsordning 
som varje kommuns kommunfullmäktige beslutar om. Under 
hösten 2017 genomfördes ett omfattande arbete där samtliga 
medlemskommuner samarbetade i att ta fram en gemensam 
renhållningsordning för år 2018 - 2022. I detta dokument finns 
förutsättningar, statistik, regler och mål för avfallsverksamheten 
beskrivna.
 I renhållningsordningen nämns nio övergripande mål, varav 
de tre första ses som prioriterade för förbundets verksamhet. 
Dessa utgör en tydlig inriktning för förbundets arbete, och det 
är beaktandet av dessa som genomsyrar de beslut som tas och 
som leder verksamheten framåt.

3.1 Förbundets mål
De övergripande målen mäts och följs upp löpande enligt den 
tidsangivelse som finns i renhållningsordningen. Renhållningsord-
ningen består dels av avfallsplan som beskriver kommunens in-
riktning av hur hantering av avfall från hushåll och verksamheter 
ska se ut i framtiden. Arbetet sker löpande, men själva mätningen 
sker inte förrän målangivelsen i avfallsplanen. Under 2018 har en 
plockanalys genomförts som ligger till grund för uppföljning och 
avstämning år 2022. Slutavstämning görs i samband med planpe-
riodens slut år 2022, med jämförelseåret 2016.

Sammanställd redovisning 
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3.2 Förbundets Ekonomi
Förbundets verksamhet är taxefinansierad och ska ej generera nå-
gon vinst. För att finansiera inventarier och anläggningar samt verk-
samhetens drift under verksamhetens första månader upplånades i 
slutet av 2017 totalt 30 mnkr. Ett ytterligare lån om 70 mnkr avsett 
att finansiera kostnader och investeringar i samband med införandet 
av FNI genomfördes sedan under slutet av 2018.
 Under oktober 2017 togs beslut i samtliga kommuners kommun-
styrelse att såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för kom-
munalförbundet SÅM:s låneförpliktelser. Därtill har ett regressavtal 
tecknats mellan kommunalförbundets medlemskommuner, där 
respektive kommuns procentuella andel av förbundets totala invå-
narantal avgör andel i förbundets tillgångar och skulder. Värnamo 
kommuns andel av förbundets totala invånarantal är 39,1%. 

3.2.1 Driftsredovisning 

Det första halvåret uppnådde periodens intäkter inte budgeterad 
nivå, och därmed förväntades årets resultat hamna på minus. 
Bokslutet för 2018 visade sig dock för hela förbundet landa på 
ett överskott om 139,4 tkr, varav Värnamo kommuns andel är 55 
tkr (39,1%). Överskottet beror framförallt på ökade intäkter från 
poster som inte var fakturerade. Exempelvis faktureras fritidshu-
sabonnenterna först under augusti/september och slamtömningen 
utför fler tömningar under hösten.
 Periodens kostnader har i enlighet med 2018 års halvårsprog-
nos något överstigit budgeterad nivå, vilket kan härledas till 
följande faktorer:
• Ökade kostnader vid omförhandling för insamlingen under 

perioden Juli 2018 - Februari 2019 (då nya entreprenader startar 
i Gnosjö och Gislaved).

3.1.2 Mål i sammandrag

Förbundsmål

Mål Beskrivning

1 Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till förmån för hållbar 
konsumtion och ökad återanvändning.

2 Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsortera och 
materialåtervinningen ska öka. 

3 Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås.

4 Källsorteringen av farligt avfall ska öka. 

5 Standard och service på återvinningscentraler inom GGVV samt tillgänglighet 
och förutsättningarna för att lämna grovavfall till återvinning ska förbättras. 

6 Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva kretslopp med 
minsta möjliga påverkan av farliga ämnen. 

7 Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta och riskkvalificerade. 

8 Nedskräpning ska minska. 

9
Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfallsmängden, öka återan-
vändning och återvinning, använda miljövänliga material och omhänderta 
farligt avfall på rätt sätt. 

• Höga kostnader i samband med införandet av FNI som till stora 
delar belastat 2018. Största delen avser framförallt information 
till abonnenter, ombyggnation av omlastningsstationer och 
omläggning i verksamhetssystem. 

• Kostnader som inte budgeterats eller blivit högre, exempelvis 
arrendekostnader för anläggningar, nya upphandlingar som ger 
högre behandlingspriser, dubbelbemanning på återvinningscentra-
len i Gnosjö och ombyggnation av kontor som innebär högre hyra.

3.2.2. Investeringsredovisning 

Kommunalförbundet SÅM har 2018 totalt investerat 42 mnkr, 
varav Värnamos andel är 16,3 mnkr (39,1%). Den största investe-
ringen avser FNI införandet i Gislaved kommun.
 I Värnamo kommun har SÅM investerat 7 mnkr, främst i kärl för 
FNI. Utöver genomförd investering har SÅM övertagit anlägg-
ningstillgångar och inventarier från Värnamo kommun på 4 mnkr.

3.2.3. Ekonomi i sammandrag

Värnamo kommuns andel 39,1 procent

Resultaträkning

Belopp i tusentals kronor (mnkr)
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017

Rörelsens intäkter 25,6 0,0

Rörelsens kostnader -25 -0,2

Avskrivningar -0,6 0,0

Rörelseresultat 0,0 -0,2

Finansiella intäkter 0,0 0,0

Finansiella kostnader 0,0 0,0

Resultat efter finansiella poster 0,0 -0,2

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0

Skatt på årets resultat 0,0 0,0

Årets resultat 0,0 -0,2

Årets investeringar 0,0 –

Balansräkning

Belopp i tusentals kronor (mnkr) 2018-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar 20,6 0,0

Omsättningstillgångar 34,9 11,6

Summa tillgångar 55,5 11,6

Eget kapital -0,2 -0,2

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Långfristiga skulder 39,1 11,8

Kortfristiga skulder 16,6 –

Summa eget kapital och skulder 55,5 11,5

Sammanställd redovisning 
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3.3 Förbundets HR
I personalredovisning redovisas tillsvidareanställd och visstidsan-
ställd personal enligt allmänna bestämmelser (AB). Timavlönade in-
går inte, inte heller förtroendevalda. Vilande anställningar ingår inte 
i siffrorna. SÅM har idag totalt 22 tillsvidareanställda och fem viss-
tidsanställda. Införandet av FNI och matavfallsinsamling kommer 
att kräva stora personalresurser. SÅM kommer därför under denna 
tid ha behov av både konsulthjälp och projektanställd personal.

3.3.1 HR i sammandrag

2017-12-31 2018-12-31 Förändring

Anställda, antal - 27 –

  varav tillsvidareanställda, antal - 22 –

  varav visstidsanställda, antal - 5 –

Anställda, årsarbetare - 26,85 –

Andel kvinnor, % - 41% –

Sysselsättningsgrad, % - 26,85% –

Sjukfrånvaro, % - 6,33% –

Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % - 42,90% –

4. Framtida utveckling och utmaningar
Under året som ligger framför ska införandet av det nya av-
fallssystemet FNI genomföras i Gislaved, Gnosjö och Värnamo 
kommun, med allt vad det innebär av bland annat kärlutbyte, ny 
entreprenör, och färdigställande av omlastningsstationer.
 Förbundet kommer även att fokusera på planering och genom-
förande av matavfallssortering för flerfamiljshus och verksamhe-
ter i ovan nämnda kommuner.
 Parallellt med detta fortsätter arbetet med att sätta rutiner, utar-
beta policys och minska mängden avfall och öka återvinningen av 
det avfall som uppstår. För en bättre miljö och en hållbar framtid 
i vår region.

Sammanställd redovisning 
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Många var sugna på att värdera sina föremål eller bara vara på plats 
när Antikrundan spelades in vid Gummifabriken i september.
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Inledning

jan
2018

Maj:
En boulebana invig-

des i Fryele. Bouleba-
nan är ett resultat av 
landsbygdsdialogerna 

som pågår i hela 
kommunen under 

fyra år.

Juni:
Vi lanserade ett nytt 
sätt för invånare att 

påverka sin kommun: 
medborgarinitiativ.

Juni:
Nya Teknikcenter invig-
des i Gummifabriken.

Augusti:
Värnamo blev en 

kranmärkt kommun. 
Det betyder att vi 
väljer kranvatten 

framför flaskvatten 
och därmed tar 

ställning för miljön. 
På Värnamodagarna 
bjöd vi på kranmärkt 
vatten ur vår egen 

vattenbar.

Januari:
Ruben Östlunds film 

The Square, inspirerad 
av Rutan på Flanaden 

vann två priser på 
Guldbaggegalan, 

bästa regi och bästa 
foto. I tacktalet 

hyllades kommunen 
och en rad personer 
i Värnamo. Och inte 

minst Värnamoborna: 
”Ett stort tack till alla ni 
Värnamobor som har 
använt er av ”Rutan”. 
Det har varit ganska 

otroligt att se hur 
ni har manifesterat 

medmänsklighet i den 
på olika sätt.”

Mars: 
Demokratidag 
för ungdomar, 

där politiker och 
tjänstepersoner från 
Värnamo kommun 

pratade med ungdo-
mar på högstadiet 

och gymnasiet. Nästa 
steg var att bilda ett 

ungdomsråd, det 
gjordes 10 april.

Mars:
Årets Möbelriksdag 
invigdes i Värnamo. 
Under två dagar var 
Gummifabriken den 
kreativa mötesplat-
sen för näringslivet, 
beslutsfattaren och 
möbelbranschen.

Mars:
Öppningshelg för 
Stadsbiblioteket i 

Gummifabriken med 
massor av aktiviteter.

Mars:
Förskolan Nyfiken fick 
Skolverkets utmärkelse 

”Skola för hållbar 
utveckling”.

Mars:
Earth Hour med fokus 
på maten. Kockar lärde 

sig laga klimatsmart 
mat och kommunens 
restauranger bjöd på 
mat som är snäll mot 

miljön.

April:
Tack vare ett projekt 
med Trälleborsskolan 
kan den som bor på 

Linneberg numera ge 
sig upp på en virtuell 
cykeltur i hembyn via 

Google streetview, 
oavsett om den ligger 
i Sverige eller i Slove-
nien, med VR-glasö-
gonens hjälp resa till 

savannen i Afrika eller 
hoppa fallskärm, eller 
skypa med familj och 
vänner var som helst i 

världen.

Juni:
Vi invigde kontakt-
center i Stadshuset. 

Nu har vi en väg 
in till kommunen 
för invånare och 

det ska vara lätt at 
uträtta sina kom-
munala ärenden.

Sommaren:
Sommaren domine-

rades av värme, torka 
och eldningsförbud. 

De kommunala 
verksamheterna 

kraftsamlade för att 
lindra effekterna. Det 
handlade om allt från 

fotbad och iste på 
särskilda boenden till 

bete på kommunal 
mark och vatten till 

de som hade sinande 
brunnar.

Augusti:
Värnamo deltog som 
vanligt på Värnamo-
dagarna. Årets tema 

var hälsa.

Augusti:
Kommunens badplat-
ser fick nya, moderna 

latriner. De gamla 
latrinerna rymde 15 
liter och de nya tar 

320 liter.

Januari: 
I och med årsskiftet 
tog kommunalför-
bundet SÅM över 
hanteringen av 

hushållsavfallet i 
Värnamo kommun. 

Under 2019 kommer 
kommuninvånarna 

också att börja sortera 
hushållssoporna i 

speciella kärl.

Några axplock från 2018 års händelser
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Inledning

September
Valet till kommun-
fullmäktige blev en 
jämn match mellan 

blocken och den 
avgjordes först efter 
onsdagsräkningen 
några dagar efter 

valdagen.

September:
Värnamo kommun 

öppnade ungdoms-
mottagning online 
tillsammans med 

Region Jönköpings 
län. Den som är mel-
lan 13 och 21 år kan 
träffa kurator, psyko-
log, barnmorska och 

sjuksköterska, via 
videosamtal direkt i 
din smartphone eller 

surfplatta.

September:
Det populära 

tv-programmet Anti-
krundan spelade in i 
Värnamo. Det resulte-
rade i två avsnitt som 

sänds under 2019.

September:
Nya regler för för 
vuxna, vars barn 

befinner sig i sim-
hallen. Barn måste 

ha en vuxen med sig 
som är ombytt till 

badkläder och barn 
upp till sju år får inte 
vara längre bort än 

en armslängd från en 
vuxen.

November:
Premiär för öppen 

förskola i Rydaholm. 
Verksamheten flyttade 
från Familjecentralen i 
Värnamo till Missions-
kyrkan i Rydaholm en 

dag i veckan.

November:
Öppet hus på 

reningsverket Pålslund 
lockade många nyfikna 

besökare.

November:
Riksantikvarieämbetet 

utsåg Värnamo till årets 
kulturmiljökommun 

och bara ett par veckor 
senare var det dags 
för nästa pris: Årets 

uppstickare som kultur-
kommun. Prisutdelare 

var Vision.

Oktober:
Ungdomar på högsta-

diet och gymnasiet 
fick för första gången 

svara på frågor om 
delaktighet och 

inflytande i den stora 
undersökningen Lupp, 
Lokal ungdomsupp-
följning. Under 2019 

presenteras resultatet.

Oktober:
Invigdes Café Dopping-
en i simhallen, ett kafé 

med fokus på hälsa.

Oktober:
Publikrekord på årets 
seniormässa. 900 per-

soner besökte mässan i 
Gummifabriken.

December:
Camilla Rinaldo Miller 

valdes till Värnamo 
kommuns första kvinn-

liga ordförande i 
kommunfullmäktige. 

dec
2018
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