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Antagen av kulturnämnden 2022-03-30. Gäller från 2023-01-01. 

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

 
1.1 Organisationsbeskrivning 
 

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

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

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

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

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

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

  

Kulturnämnd

Kulturchef

Kulturkansli Bibliotekschef

Bibliotek
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2. Verksamhetsåren 2023–2025 
Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket hann bli en succé innan pandemin slog till med full kraft i 
mars 2020 och medförde ett tillfälligt stopp i utvecklingen. Satsningen hade lyckats. Värnamoborna 
tog Gummifabriken till sig och publiken hittade hit. 

När restriktionerna nu har tagits bort finns därmed alla förutsättningar för att Gummifabriken ska 
kunna såväl återta som förstärka den uppnådda positionen som en given mötesplats för kultur, 
akademi och näringsliv i hela regionen. Tillsammans med Vandalorum har Gummifabriken lett till att 
Värnamo etablerat sig som en kulturkommun i ett nationellt perspektiv och har fått flera utmärkelser. 
Det förpliktar och det är viktigt att vårda det positiva varumärke som Värnamo kommun har byggt 
upp. 

Återstarten sker dock inte av sig självt, utan det kommer att krävas hårt och målmedvetet arbete. 
Pandemins effekter kommer att fortsätta påverka nämndens verksamhet lång tid framöver. 
 
2.1 Strategier och metoder 
Bästa sättet att möta de rättmätiga förväntningar som invånarna har på både Gummifabriken och 
kulturutbudet i hela kommunen, är att fortsätta utveckla samverkan. Inom Gummifabriken, med andra 
förvaltningar, med andra kommuner, med regionala institutioner och inte minst med civilsamhället och 
näringslivet. Utan våra föreningar, kyrkor och andra fristående aktörer skulle kulturutbudet i Värnamo 
kommun sjunka drastiskt. Från och med 2022 finns ett avtal om ökad kultursamverkan mellan GGVV-
kommunerna. En utredning har gjorts om ökad samverkan mellan folkbiblioteken i Jönköpings län 
som ska implementeras under planperioden. 

Under planperioden genomförs satsningen på en likvärdig biblioteksservice i hela kommunen, oavsett 
ålder och bostadsort. Det handlar om att se hela biblioteksverksamheten som en helhet där det nya 
stadsbiblioteket i Gummifabriken med sina generösa öppettider utgör ett självklart nav. De fyra 
biblioteksfilialerna i Bredaryd, Forsheda, Bor och Rydaholm görs om till meröppna bibliotek, och kan 
därmed fungera som tillgängliga bibliotek även för den omgivande landsbygden på ett helt annat sätt. 
Meröppet innebär att du med passerkort kan besöka biblioteket även på tider när det inte är bemannat. 
Biblioteket i Bredaryd flyttas dessutom från skolans lokaler till ett mer centralt läge. 

Bybibblor etableras våren 2022 i Nydala och Dannäs och utbyggnaden fortsätter i nära dialog med 
lokalsamhället. Bybibblor kan vara ett obemannat hämtställe för böcker eller ett samarbete med annan 
kommunal verksamhet, föreningar och andra aktörer som sköter utlämning av böcker. Som ett 
komplement till filialer och bybibblor finns ett pop up-bibliotek som kan sättas upp nästan var som 
helst. Hemleverans av böcker har blivit en populär tjänst som lever kvar även efter pandemin för dem 
som av olika skäl har svårt att besöka ett bibliotek. När meröppna filialer och bybibblor är tillräckligt 
utbyggda, avvecklas biblioteksbussen. För att kunna ha en bra service till förskolorna och därigenom 
nå alla barn, planeras inköp av en bokbil som anpassas efter barnens behov. 

Kulturskolan är en grundförutsättning för ett levande kulturliv i såväl Gummifabriken som i hela 
Värnamo kommun. Här finns en unikt god samverkan mellan kulturskolan och kulturförvaltningen. 
Med hjälp av de extra medel som avsatts i driftsbudgeten 2021–2023 fortsätter den gemensamma 
satsningen på att nå fler barn och unga. Det är bland annat tänkt att ske i form av workshopverksamhet 
på Gummifabriken och andra ställen i kommunen, både inom befintliga och nya verksamhetsgrenar. 
Det kan bli en inkörsport för barn som är svåra att nå genom kulturskolans ordinarie kursutbud, 
samtidigt som det skapar ett ökat och breddat utbud på Gummifabriken. Det är viktigt att denna 
satsning inte blir ett kortvarigt projekt, utan att verksamheten kan byggas upp långsiktigt i nära 
samverkan med Gummifabriken och civilsamhället. Det är även viktigt att samarbetet utformas på ett 
sätt som bidrar till att säkra kulturskolans totala budgetram, så att kulturskolan kan jobba under mer 
stabila ekonomiska förutsättningar. 
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Arbetet med att nå fler unga, får värdefull draghjälp av att en eller två ungdomscoacher anställs av 
kulturförvaltningen men jobbar över hela kommunen med alla förvaltningar. 

Genom avtalet med Region Jönköpings län gällande Vandalorum, finns nu en tydlig inriktning för 
arbetet med att utveckla verksamheten. Vandalorum har trots pandemin fortsatt att etablera sig som en 
ledande aktör på den nationella och internationella konstarenan, vilket har stor betydelse för 
kommunens attraktivitet och utveckling. Det är viktigt att kommunen agerar samlat för att stödja 
verksamhetens utveckling. 

Smålands konstarkiv har fått en nystart efter pandemin och vitaliserat sin verksamhet. Det finns många 
spännande idéer för att utveckla verksamheten och göra den mer relevant. Utvecklingen medför dock 
ett ökat resursbehov samtidigt som det finns behov av att stärka grundfinansieringen, varför en dialog 
har inletts med de två övriga finansiärerna Region Jönköpings län och Region Kronoberg. 

 
2.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)  
Kulturen har många positiva hälsoeffekter, så när kulturlivet under pandemin begränsades kraftigt fick 
det negativa effekter på framför allt det psykiska välbefinnandet hos många människor. Förvaltningen 
fortsätter den framgångsrika satsningen på kulturunderstödd rehabilitering (KUR) i samverkan med 
Region Jönköpings län. 

Barn och unga är en prioriterad grupp i programverksamheten. Ett brett utbud av kultur som når 
många olika grupper av barn och unga, har en positiv inverkan på barnens hälsa och utveckling. I flera 
av arrangemangen finns rörelse inbyggd på ett naturligt sätt. 

2.3 Värnamo Filmhistoriska Festival 
Värnamo är först i landet med en filmhistorisk festival med premiär i april 2022. Festivalens 
huvudfokus är filmer som är minst 25 år gamla. Det bjuds även nya filmer av filmskapare från 
Jönköpings län, journalfilmer, föreläsningar, workshops för barn samt särskilda visningar för skolbarn, 
funktionshindrade och äldre. Efter festivalen erbjuds länets övriga kommer att visa ett urval av 
festivalens filmer. 
Festivalen ska vara årligen återkommande. Värnamo kommun är huvudarrangör i samverkan med 
bland andra Region Jönköpings län, Svenska Bio och Gummifabriken. 
Genom Värnamo Filmhistoriska Festival befäster Värnamo sin position som kulturkommun och 
destination. Det ökar attraktiviteten för hela regionen, samtidigt som det är en nationell angelägenhet 
för Sveriges alla filmintresserade. 

3. Utmaningar och framtida utveckling 
Återstarten av verksamheten och hela Gummifabriken efter pandemin är givetvis en utmaning, men 
konceptet Gummifabriken är så starkt att alla förutsättningar finns för att det lyckas. 

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

Biblioteken och kulturen får en allt viktigare roll i tider av polarisering, fake news, bristande källkritik 
och ifrågasättande av de demokratiska värderingar som vi länge har tagit för givna. Här kan 
biblioteken i än högre utsträckning bli demokratiska mötesplatser och kulturen en brygga mellan 
människor. Detsamma gäller Gummifabriken, som är mer än ett hus. Gummifabriken bär en idé om 
kulturens roll i samhällsbygget och symboliserar tron på en ljus framtid för Värnamo kommun. Ett hus 
som gör det roligare att bo i Värnamo, som får oss att mötas och må bättre. Gummifabriken och 
kulturen bidrar till att fler vill bo i och besöka Värnamo kommun. 
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4. Nämndens mål, ekonomi, HR och 
övriga nyckeltal 

4.1 Nämndens mål  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nämndmål:  
Att främja kvalitet och konstnärlig förnyelse inom olika kulturformer. 
Att medverka till att utveckla Gummifabriken som hus och idé. 
 Nuläge: Målnivåer: 
Indikatorer 2021 2022 2023 2024 2025 
Vad tycker du om bibliotekens utbud när det 
gäller böcker och tidskrifter? Andel positiva* 

96 Mäts ej 96 Mäts ej 96 

Vad tycker du om bibliotekens digitala utbud när 
det gäller böcker och tidskrifter? Andel positiva* 

93 Mäts ej 94 Mäts ej 95 

Vad tycker du om bibliotekens utbud när det 
gäller aktiviteter? (t ex bokklubbar, författar-
besök, sagostunder, utbildning) Andel positiva* 

** Mäts ej 80 Mäts ej 82 

Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet 
i kommunen? Andel positiva* 

67 Mäts ej 70 Mäts ej 72 

Vad tycker du om kommunens arbete för att 
främja det lokala kulturlivet? Andel positiva* 

70 Mäts ej 72 Mäts ej 74 

Antal aktiviteter som genomförs tillsammans 
med annan aktör i Gummifabriken. 

50 50 55 60 65 

*Resultat från SCB:s medborgarundersökning som genomförs vartannat år. Frågorna gjordes om inför 2021 års mätning, varför nya 
indikatorer och målnivåer har fått sättas. 
**För få svarande för att resultatet för Värnamo kommun ska redovisas av SCB. 

 

 

 
 
 
 

 

Nämndsmål: 

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

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

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

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

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

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

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

Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning

- Medarbetarna är delaktiga i arbetet.
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Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. 
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati. 
 Nuläge: Målnivåer: 
Indikatorer 2021 2022 2023 2024 2025 
Antal offentliga arrangemang 
utanför Värnamo tätort. 

40 125 125 125 125 

Antal besök på stadsbiblioteket. 109 179* 159 000 160 000 160 000 160 000 
HME - Hållbart 
medarbetarengagemang 

66 Mäts ej 79 Mäts ej 81 

*Helt stängt 1–17 januari 2021. Begränsade öppettider t o m 30 september 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nämndsmål: 
Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.  
 Nuläge: Målnivåer: 
Indikatorer 2021 2022 2023 2024 2025 
Totalt antal sidvisningar på 
kulturförvaltningens webbsidor. 

-* 68 000 69 000 70 000 70 000 

*Ej möjligt att få siffror för 2021 då vi ej får använda Google analytics längre. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Nämndsmål:  
Att öka medborgarnas och medarbetarnas medvetenhet om frågor som rör klimat och miljö. 
 Nuläge: Målnivåer: 
Indikatorer 2021 2022 2023 2024 2025 
Antal mil med poolbil/egen bil i 
tjänsten. 

1 082 1 000 1 000 1 000 1 000 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

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

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

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

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

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

8



8 ( 9 ) 
Verksamhetsplan för kulturnämnden 2023–2025 

 

 

4.2 Nämndens Ekonomi  
 

4.2.1 Driftbudget 2023 samt plan 2024–2025 
Kulturnämndens preliminära driftbudgetramar för år 2023 är 32,7 miljoner kronor, för år 2024 32,1 
miljoner kronor och för år 2025 32,3 miljoner kronor. 
DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget  Prel Prel Prel 

Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal 2020 2021 2022 
Budget 

2023 
Budget 

2024 
Budget 

2025 

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

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

Allmän kulturverksamhet, övr 5,3 5,7 6,1       

Bibliotek 17,9 18,1 18,2       

Kostnadsfördelning kulturförvaltn 6,8 7,1 7,6       

              

TOTAL NETTOKOSTNAD 30,6 31,5 32,6 32,7 32,1 32,3 
 
4.2.2.Investeringsbudget 2023 samt -plan 2024–2027 
Kulturnämndens investeringsbudgetförslag för år 2023 är 2,9 miljoner kronor. 
Kulturnämndens förslag till investeringsplan för åren 2024–2027 är totalt 10,1 miljoner kronor. 
Projektnamn/Projektgruppering   Budget Plan Plan Plan Plan 

Belopp i miljoner kronor med en decimal 
Projektblad 
nr 

2023 2024 2025 2026 2027 

Inventarier KN 001 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
IT-utrustning KN 002 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Konstanslag KN 004 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Biblioteksfilialer och bybibblor KN 006 1,2 1,2 1,0 0,8 0,0 
Konstnärlig gestaltning KN KN 003 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
Konstnärligt gestaltning TU KN 004 2,1 2,1 2,4 0,7 0,7 

SUMMA INVESTERINGAR   4,3 4,3 4,5 2,6 1,8 

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

 2020-12-31 2021-12-31 Förändring 
Tillsvidareanställda, antal 24 24 Oförändrat 
Tillsvidareanställda, årsarbetare 23 23 Oförändrat 
Tidsbegränsat månadsanställda, antal 1 3 +2 

Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare 1 3 +2 
Andel kvinnor, % 83,3 83,3 Oförändrat 

Sysselsättningsgrad, % 94,1 96,6 +2,5 
procentenheter 

 
 2020-12-31 2021-12-31 Förändring 
Övertid exklusive PO, tkr* 9 6 -3 
Övertid, timmar** 23 15 -8 
Fyllnadstid exklusive PO, tkr* 39 28 -11 
Fyllnadstid, timmar** 168 96 -72 
Timlön exklusive PO, tkr*  164 164 Oförändrat 
Timlön, timmar** 1 514 1 233 -281 
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Personalkostnad exklusive PO och pension, tkr* 11 811 12 760 +948 
*Kostnader enligt bokföringen per 2021-12-31, timmarna är utförda december 2020 - november 2021 (12 månader). Inklusive 
deltidsbrandmän. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och 
försäkringar. 
**Timmar utförda december 2020 - november 2021 (12 månader). Exklusive deltidsbrandmän.  
 

 2020-12-31 2021-12-31 Förändring 
Sjukfrånvaro, % * 7,33 5,86 -1,47 

procentenheter 
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % * 42,91 46,88 +3,97 

procentenheter 
Sjuklön exklusive PO (månadsavlönade, 
timavlönade), tkr ** 

219 129 -90 

*Sjukfrånvarotid januari 2021 - november 2021. I förvaltningsberättelsen finns uppgift om sjukfrånvarotid januari 2021-december 2021. 
**Kostnader enligt bokföringen per 2021-12-31. I personalomkostnadspålägget (PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till 
avtalspensioner och försäkringar. 
 

 2020-12-31 2021-12-31 Förändring 
Personalomsättning, %  8,0 8,4 +0,4 

procentenheter 
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % 0 8,4 +8,4 

procentenheter 
Pensionsavgångar, antal faktiska 2 0 -2 

*Avser tillsvidareanställda. 

Pensionsavgångar prognos 
(beräknat vid 65 års ålder) 

Prognos 
2022 

Prognos 
2023 

Prognos 
2024 

Prognos 
2025 

Prognos 
2026 

Antal 0 1 3 0 2 
*Avser tillsvidareanställda. 

4.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal  
 Bokslut 

2020 
Bokslut 

2021 
Budget 

2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Antal utlån 166 782* 149 115* 160 000 165 000 170 000 170 000 
Andel utlån barn/ungdom av totala 
antalet utlån 

53% 53% 60% 60% 60% 60% 

Antal arrangemang 518 644 700 800 800 800 
*Helt stängt 22 december 2020–17 januari 2021. Begränsade öppettider mars 2020-september 2021. 

5. Sammanfattning 
När alla restriktioner nu har lyfts och pandemin klingar av, finns alla förutsättningar för att 
Gummifabriken ska kunna förstärka den uppnådda positionen som en given mötesplats för kultur, 
akademi och näringsliv i hela regionen. Tillsammans med Vandalorum har Gummifabriken lett till att 
Värnamo etablerat sig som en kulturkommun i ett nationellt perspektiv. Detta förstärks ytterligare med 
Värnamo Filmhistoriska Festival. 
Meröppna filialer, bybibblor och hemleverans av böcker innebär en satsning på en likvärdig 
biblioteksservice i hela kommunen. 
Tillsammans med kulturskolan och civilsamhället görs en satsning på ett ökat och breddat kulturutbud 
för barn och unga i Gummifabriken och på andra ställen. Satsningen får extra skjuts av att en eller två 
ungdomscoacher med kommunövergripande uppdrag anställs på kulturförvaltningen. 
Gummifabriken, biblioteken, Vandalorum och kulturskolan. Fyra aktörer som är helt avgörande för att 
Värnamo ska vara en mänsklig tillväxtkommun och uppnå målet om 40 000 invånare 2035. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2022-03-22   

Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2022.8  

  

 

 1 (1) 
 

 

Verksamhetsplan 2023-2025 

 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetsplan upprättas varje år och är underlag för 
kommunfullmäktigesbeslut om budget. 

Verksamhetsplan 2023-2025 ska lämnas senast 8 april 2022 till 
ekonomiavdelningen kommunstyrelsen. 

 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att godkänna förvaltningens förslag till Verksamhetsplan  
2023 – 2025 samt 

att överlämna verksamhetsplan till ekonomiavdelningen 
kommunstyrelsen. 

 

Lars Alkner 
Kulturchef 
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1                

Projektblad nr KF: KN 007 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den: 2020-12-18 
Upprättad av: Eva-Carin Johansson 
Reviderad den: 2022-03-28 

Konstnärlig gestaltning TU 
 

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

 
 

Beskrivning (TKT Konstnärlig gestaltning som beror på Tekniska förvaltningens investeringar) 
 
TKT uppskattad investeringsnivå för åren 2023 - 2025. 
 
Det kommer att byggas mycket under de kommande åren i Värnamo kommun. Vilket får till följd att 
den konstnärliga gestaltningen kommer att påverkas. 
I planen för år 2023 - 2025 ligger konstnärlig gestaltning av bl a Trälleborgskolan, förskolorna 
Ekenhaga och Magnusgatan, ny fotbollsarena och ny skola Västhorja. De två sista är stora projekt 
som sträcker sig över alla tre åren 2023 - 2025, möjligtvis längre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: 
Årliga kostnaden för rengöring och reparationer av utomhus-gestaltningar ökar. 
 

 
 

Budget t.o.m 2023 
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarier) 

 kkr 

 
År: 2023 2024 2025 2026 2027 
Begärd investering i kkr: 2080 2070 2400 700 700 

 

12



1                

Projektblad nr KF: KN 006 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den: 2021-02-23 
Upprättad av: Eva-Carin Johansson 
Reviderad den: 2022-03-18 

Biblioteksfilialer och bybibblor 

Projektnr i Ek.system: 150007 
Förvaltning/nämnd: Kulturnämnden  

 
 
 

Beskrivning 
Biblioteksbussen avvecklas successivt. Istället görs en satsning på de fyra biblioteksfilialerna i Bredaryd, 
Forsheda, Bor och Rydaholm. De blir så kallade meröppna bibliotek med bland annat passersystem, 
låneautomater och ny skyltning. 
Detta kompletteras med ”minifilialer”, hämtställen och utlämningsställen i övriga tätorter och på strategiska 
platser på landsbygden. Dit kan bibliotekets personal köra med en vanlig personbil av kombimodell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: 
Tillkommande driftskostnader beräknas ungefär motsvara de driftskostnader som successivt försvinner för 
biblioteksbussen. 

 
 

Budget t.o.m 2023 
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarier) 

kkr 

 
År: 2023 2024 2025 2026 2027 
Begärd investering i kkr: 1200 1200 1000 800 0 
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1                

Projektblad nr KF: KN 004 
Projektblad nr Förv  
Upprättad den: 2020-01-14 
Upprättad av: Eva-Carin Johansson 
Reviderad den: 2022-02-16  

Årligt konstanslag 

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

 
 
 

Beskrivning 
 
Inköp lös konst till kommunala förvaltningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: 
 

 
 

Budget t.o.m 2023 
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarier) 

 kkr 

 
År: 2023 2024 2025 2026 2027 
Begärd investering i kkr: 200 200 200 200 200 
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1                

Projektblad nr KF: KN 003 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den: 2020-01-14 
Upprättad av: Eva-Carin Johansson 
Reviderad den: 2022-02-16  

Konstnärlig gestaltning KN 
 

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

 
 

Beskrivning 
 
 
Konstnärlig gestaltning, pott till kulturnämndens förfogande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: 
Kostnaden för rengöring och reparationer av utomhus-gestaltningar ökar. 
 

 
 

Budget t.o.m 2023 
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarier) 

 kkr 

 
År: 2023 2024 2025 2026 2027 
Begärd investering i kkr: 400 400 500 500 500 
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1                

Projektblad nr KF: KN 002 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den: 2020-01-14 
Upprättad av: Eva-Carin Johansson 
Reviderad den: 2022-02-16  

IT-utrustning 

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

 
 

Beskrivning 
 
Kontinuerlig uppdatering IT-utrustning. 
 
Den digitala utvecklingen på biblioteksområdet går allt snabbare, varför nya behov av IT-investeringar 
uppkommer med kort varsel. I ”Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022” tillskrivs biblioteken 
tillsammans med Kontaktcenter och Campus en central roll för medborgarnas digitala delaktighet, vilket 
ytterligare ökar behovet av IT-investeringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: 
 

 
 

Budget t.o.m 2023 
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie) 

 kkr 

 
År: 2023 2024 2025 2026 2027 
Begärd investering i kkr: 240 240 240 240 240 
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1                

Projektblad nr KF: KN 001 
Projektblad nr Förv.:  
Upprättad den: 2020-01-14 
Upprättad av: Eva-Carin Johansson 
Reviderad den: 2022-02-16  

Inventarier 

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

 
 

Beskrivning 
 
Komplettering av inredning i Gummifabriken och på filialerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskriv investeringens ev påverkan på driftkostnaderna/-intäkterna exkl. kapitaltjänstkostnader: 
 

 
 

Budget t.o.m 2023 
(gäller ej årligen återkommande ex. inventarie) 

 kkr 

 
År: 2023 2024 2025 2026 2027 
Begärd investering i kkr: 125 150 150 150 150 
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VÄRNAMO KOMMUN sida 1(1)

Skattefinansierad verksamhet

Objekt Nämnd

Projekt-

blad

löpnr KF

Projektnr 

ek.syst

Projekt-

total 2022 2023 2024 2025 2026 Framtid

Proje

kt-

total

Beslutad 

budget t.o.m 

2022, 

ej årliga anslag 2023 2024 2025 2026 2027 Framtid Kommentarer

Kulturnämnd

Inventarier KN KN 001 150000 83 125 150 150 150 83 125 150 150 150 150

IT-utrustning KN KN 002 150001 190 240 240 240 240 190 240 240 240 240 240

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

Biblioteksfilialer och bybibblor KN KN 006 150007 1 200 1 200 900 900 800 800 1 200 1 200 1 000 800 0

400 kkr flyttade 

till år 2024 0ch 

2025

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

Konstnärlig gestaltning  TU KN KN 007 150004 700 700 700 700 700 700 2 080 2 070 2 400 700 700 Av 2190 kkr flyttas 1380 kkr från år 2021 till år 2023, 810 kkr till år 2024

SUMMA KN 2 763 2 965 2 690 2 690 2 590 4 245 4 260 4 490 2 590 1 790

Bedömning

(prioritering)

1= Absolut nödvändigt, vad 

MÅSTE vi göra. Även 

tidigare åtagande som 

måste slutföras.

2= prioriterat, vad BÖR vi 

göra

3= Önskvärt för 

kommunens utveckling, 

vad VILL vi göra

Påverkan 

driftredovisning 

(tkr/år)

Ange om 

investeringen ev ger 

påverkan på 

driftskostnader/-

intäkter. Ange 

nettoeffekten/ 

skillnad mot tidigare 

driftbudget.

Påverkan drift-

redovisning 

engångseffekt 

(tkr)

Ange om 

investeringen ev 

ger påverkan på 

driftskostnader av 

engångs-karaktär.

Kulturnämndens förslag

Investeringsbudget 2023, investeringsplan 2024-2027

INVESTERINGSBUDGET 2023 samt

INVESTERINGSPLAN 2024 - 2027

Beslutad av kommunfullmäktige 210623, 

investeringstak 300 miljoner kronor år 2022.

 Tekniska justeringar kf 211125

Investeringsbudget 2022, investeringsplan 2023-2026

1(1)
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https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93d/1617634103754/KN001prjbl2021inv150000.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93e/1617634103767/KN002prjbl2021it150001.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d940/1617634103793/KN004prjbl2021konst150002.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d942/1617634103815/KN006prjbl2021bybibl150007.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d93f/1617634103780/KN003prjbl2021kn150003.pdf
https://kommun.varnamo.se/download/18.372a1ca0176e1e23bd5d943/1617634103826/KN007prjbl2021tu150004.pdf
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feb-22 16,7%

Investering

Utfall Budget kkr Föreg. år

Projekt ack helår Kvar Använt Utfall ack 

150000 Inventarier 10 83 73 11,6% 46

150001 IT-utrustning 13 190 177 7,1% 68

150002 Konstanslag 10 190 180 5,4% 178

150003 Konstnärlig gestaltning KN 40 400 360 10,0% 0

150004 Konstnärlig gestaltning TU 0 700 700 0,0% 1 130

150005 Stadshistorisk utställning 0 0 0 0,0% 17

150007 Biblioteksfilialer, bybibblor 0 1 200 1 200 0,0% 0

Summa Investeringsprojekt 73 2 763 2 690 2,6% 1 439

Drift 2202
Utfall Budget kkr Föreg. år

Verksamhet ack helår Kvar Använt Utfall ack 

1000 Nämnd- och styrelseverksamhet 102 587 485 17,4% 513

2250 Konsument-/energirådgivning 13 78 65 16,8% 77

3150 Allmän kulturverksamhet, övr 4 013 6 092 2 079 65,9% 5 719

3200 Bibliotek 2 362 18 166 15 804 13,0% 18 141

3250 Kostnadsfördeln kulturförv 1 283 6 467 5 184 19,8% 7 071

Summa 7 773 31 390 23 617 24,8% 31 522

Resultatrapport

Utfall Ack 

2022-02

Budget 

Ack 

2022-02

Avvikelse 

Ack 2022-

02

Budget 

Helår

Avvikelse 

helår

Bokslut 

2021-12

10 Försäljningsintäkter -46,7 -69,3 -22,7 -416,0 -369,3 -339,0

15 Taxor och avgifter -4,9 -10,0 -5,1 -60,0 -55,1 -26,3

20 Intäkter hyror och arrenden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

25 Erhållna bidrag -790,0 -108,3 681,7 -650,0 140,0 -695,8 Interimsbokf bidrag

30 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -107,9

Verksamhetens intäkter -841,6 -187,7 653,9 -1 126,0 -284,4 -1 168,3
35 Lämnade bidrag 3 909,9 902,5 -3 007,4 5 415,0 1 505,1 4 912,3 Utbet årsbidrag

45 Kostnader för arbetskraft 2 450,4 2 383,5 -66,9 13 641,0 11 190,6 13 580,7

50 Lokal-/markhyror 1 194,1 1 181,5 -12,6 7 089,0 5 894,9 6 995,7

55 Kapitaltjänstkostnader 222,1 222,1 0,0 222,1 0,0 1 450,8

60 Övriga kostnader 837,4 1 024,7 187,2 6 148,0 5 310,6 5 752,5

Verksamhetens kostnader 8 613,9 5 714,3 -2 899,6 32 515,1 23 901,2 32 692,1

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 7 772,4 5 526,7 -2 245,7 31 389,1 23 616,7 31 523,7
65 Finansiella poster 0,3 0,2 -0,2 1,0 0,7 -2,1

VERKSAMHETENS RESULTAT 7 772,7 5 526,8 -2 245,9 31 390,1 23 617,4 31 521,6

Rapport - resultatrapport ekonomi

26



VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-03-08   

Justerare  

§ 87 Dnr: KS.2022.68 
 
Redovisning Intern kontroll 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   godkänna kulturnämndens, samhällsbyggnadsnämndens 

och, servicenämndens redovisning av intern kontroll 2021. 
 
    
  
Ärendebeskrivning 
Varje nämnd ska årligen upprätta en granskningsplan för intern 
kontroll.  
 
Enligt Reglemente för intern kontroll, antagen av 
kommunfullmäktige den 26 oktober 2017, § 218 ska nämnden 
senast i januari månad redovisa resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen för föregående år. Redovisningen sker till 
kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till 
kommunens revisorer. 
 
Kulturnämndens, samhällsbyggnadsnämndens och, 
servicenämndens har överlämnat redovisning av intern kontroll 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till:  
Kulturnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämndens 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2022-03-22   

Justerare  

§ 96 Dnr: KS.2021.494 
 
Plan för ungdomspolitik 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  remittera plan för Ungdomspolitik till nämnderna samt  
att  nämnderna återkommer med synpunkter till 

kommunstyrelsen senast 17 maj.  
 
    
  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
ungdomspolitiskt program (Plan för ungdomspolitik) för Värnamo 
kommun.  

Regeringens mål för ungdomspolitik lyder: ”Alla ungdomar ska ha 
goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen. 

Syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom 
det ungdomspolitiska området, medverka till att förverkliga det 
nationella ungdomspolitiska målet på lokal nivå samt bidra till att 
realisera kommunens vision. Planen för ungdomspolitik är ett 
vägledande styrdokument för kommunens nämnder. Varje berörd 
nämnd ska i sina åtaganden väga in planens angivna fokusområden, 
samt ange dessa i den för kommunen gemensamma åtgärdsplanen 
som ska tas fram. Planen anger också det arbetssätt som 
rekommenderas för arbetet att nå målen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-08 § 88                                     
att överlämna ärendet till nästa sammanträde  

Förslag till beslut 
 Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta        
att uppdra åt Kommunfullmäktige att anta föreslagen plan för 
ungdomspolitik.   
 

 
Beslut skickas till: 
Samtliga nämnder  
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Plan för ungdomspolitik 
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 2 ( 14 ) 
Plan för ungdomspolitik 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställd av: Xxxxx 
Datum: 20xx-xx-xx, § xxx 
Dokumentet gäller från: 20xx-xx-xx 
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen och kommunens nämnder och 
utskott 
Dokumentansvarig: Heidi Ragnar, Kommunledningsförvaltningen 

  

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

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

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

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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 3 ( 14 ) 
Plan för ungdomspolitik 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
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 4 ( 14 ) 
Plan för ungdomspolitik 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 
 
Inledning  
Kommunfullmäktige i Värnamo kommun beslutade i november 2020 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till plan för 
ungdomspolitik för Värnamo kommun.  

Arbetet har påverkats av den pågående Coronapandemin, då arbetssätten och 
möjligheterna att mötas till tider har varit begränsade. Ungdomarnas situation har också 
varit tydligt präglad av allt ifrån inställda fritidsverksamheter, distansundervisning och en 
hemmasituation som i många fall upplevts annorlunda.  

 
Värnamo kommuns mål 
Värnamo kommun - den mänskliga 
tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 

Här finns möjligheter att växa som 
människa. Möjlighet till utbildning, 
attraktiva miljöer att vistas och bo i samt ett 
rikt kultur- och föreningsliv. Här räknas alla. 
Varje människa är en tillgång. Vi behöver 
mer mångfald, många olika kompetenser 
och erfarenheter som ska tas tillvara. En 
kommun där man kan påverka och vara 
delaktig i utvecklingen. Ungdomar är en 
viktig del i att nå kommunens vision. 
Tillsammans med dem bygger vi en attraktiv 
och hållbar kommun med fokus på 
människan, här nu och för framtiden.  

 
Syfte 
Syftet med planen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling inom det 
ungdomspolitiska området, medverka till att förverkliga de europeiska och 
nationella ungdomspolitiska målen på lokal nivå samt bidra till att realisera 
kommunens vision.  

Plan för ungdomspolitik anger den långsiktiga strategiska inriktningen för arbetet 
med ungdomsfrågor i Värnamo kommun. Den anger också på vilket faktaunderlag 
arbetet ska baseras, samt med vilken metod arbetet ska genomföras. 

Konkreta insatser eller åtgärder tas senare fram i en gemensam åtgärdsplan av 
nämnderna med representanter från kulturförvaltningen som stöd. Centralt för 
genomförandet är fortsatt dialog både inom den kommunala organisationen, med 
ungdomarna och med externa samverkansparter. 
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 5 ( 14 ) 
Plan för ungdomspolitik 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 
 
Vem är planen till för? 
Ungdomar är inte en grupp som är skild från den övriga befolkningen och ungdomsgruppen är 
heller inte generellt mer problemtyngd än andra åldersgrupper. Samtidigt är ungdomstiden ett 
skede i livet som kännetecknas av ökade möjligheter, förmågor och kreativitet, men också av 
utsatthet. De utmaningar och möjligheter en individ möter kan se olika ut under olika perioder 
i livet. Ungdomar är generellt mer beroende av vuxna och offentlig verksamhet än äldre.  

Målgruppen för den nationella ungdomspolitiken är åldersgruppen 13–25 år. Värnamo 
kommun har valt att även inkludera 12-åringar i ungdomspolitiken, då de ofta i praktiken 
hamnar mitt emellan barn och ungdom – till exempel är det många 12-åringar, som inte längre 
går på fritidshem efter skolan. Målgruppen för den ungdomspolitiska planen är därmed alla 
ungdomar mellan 12 och 25 år, som bor eller vistas i Värnamo. Det inkluderar även de som 
vistas här på grund av studier eller arbete.  
 

Befolkningsprognos ungdomar 
Enligt SCB beräknas ungdomsbefolkningen (13–25 år) de närmaste tio åren öka med cirka 
200 000 personer till knappt 1,7 miljoner i Sverige. Beräkningen innehåller självklart många 
osäkerheter, men ökningen kommer att ställa större krav på samhällsviktiga funktioner som 
exempelvis utbildning, arbete och social omsorg. I ”Trender och prognoser 2020” från SCB 
beräknas ökningen som 6 procent av antalet barn och ungdomar i åldrarna 1–18 år mellan 
2018 och 2035. Med den svagt ökande befolkningstrenden i Värnamo kommun under samma 
period kan man anta att siffrorna kommer att vara relevanta för vår kommun och därmed 
arbeta med långsiktig förberedelse för våra offentliga verksamheter.  

 
Vad är ungdomspolitik? 
Den nationella ungdomspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för ungdomar att leva ett bra 
liv. Att ungdomar ska ha ett bra liv kan innebära många olika saker – att ha en bra levnadsstandard, 
att må bra, att kunna påverka sitt eget liv och att ha samma rättigheter och möjligheter att delta i 
samhället som andra grupper har. 

Ungdomspolitiken och barnrättspolitiken tangerar varandra. Eftersom barnrättspolitiken innefattar 
alla barn i åldern 0–18 år inryms åldersgruppen 12–18 år både inom ungdoms- och 
barnrättspolitiken. Båda områdena handlar om att barn och ungdomar har rätt att komma till tals i 
frågor som rör deras eget liv. Samtidigt skiljer sig barnrättspolitiken från ungdomspolitiken genom 
att den är en rättighetspolitik som särskilt syftar till att förverkliga FN:s konvention om barnets 
rättigheter.  
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Strategier och metoder 
 

Barnkonventionen 
Barns rättigheter är särskilt prioriterade i Värnamo kommun då kommunfullmäktige har antagit 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Den innebär att barns rättigheter ska beaktas vid alla 
kommunala beslut. I besluten ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas och 
hur barns bästa har beaktats.  

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav de första 42 är lag från och med januari 2020. Det är 
framför allt artikel 2, 3, 6 och 12 som är viktiga för kommunen att tänka på i kontakten med barn 
och unga.  

 
Artikel 2 - Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas på samma sätt.  
Artikel 3 - När vuxna fattar beslut måste de alltid tänka på barnets bästa.  
Artikel 6 - Alla barn har rätt att leva och att utvecklas på ett bra sätt.  
Artikel 12 - Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. 
 
 
Åtgärdsplan 
Plan för ungdomspolitik är ett vägledande styrdokument för kommunens nämnder. Varje 
berörd nämnd ska i sina åtaganden väga in planens angivna fokusområden.  

 
En gemensam kommunövergripande åtgärdsplan, varav den första gäller för perioden 2023–
2026, ska tas fram av nämnderna i samverkan med representanter från kulturförvaltningen. I 
åtgärdsplanen beskrivs de olika nämndernas insatser för att nå målen i fokusområdena.  

Insatserna i åtgärdsplanen ska som minst svara på:  
 

• vad som ska göras 
• vem som ansvarar för genomförandet 
• hur det bidrar till att uppfylla den 

ungdomspolitiska planens intentioner  
• när det ska vara gjort  
• vem som ansvarar för uppföljning och eventuell 

revidering. 
 
 

Insatserna formuleras efter nyckeltalen i undersökningarna 
”Folkhälsoenkät ung 2020” samt MUCF:s rapport ”ung idag 2021” 
(eller senaste versioner) 
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Rättighetsbaserat ungdomsperspektiv 
Beslut om unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomspolitiken i Värnamo kommun ska 
bedrivas strukturerat, redo att anpassas efter ungas behov och efterfrågan. Arbetet följer 
MUCF:s (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) modell för att strukturerat och 
tillsammans med ungdomarna nå uppsatta mål.  
 
Modellen består av sex komponenter som tillsammans ser till att ungas rättigheter tillgodoses:  

 
Synen på unga – Vi utgår från en positiv syn på unga och vi vill deras väl. 
 
Ungdomskompetens – Vi har som kommun den kompetens som krävs för att kunna arbeta 
med ungdomspolitiska frågor. Saknar vi kompetens, skaffar vi den. 
 
Styrning och organisation – Vi har en tillräcklig organisation med rätt förutsättningar och 
mandat för att kunna arbeta effektivt med ungas inflytande. 
 
Kunskap om unga – Vi baserar oss på aktuella undersökningar och faktaunderlag, både 
lokala och nationella. 
 
Ungdomsdriven delaktighet – Vi skapar rutiner och system för unga att kunna dela idéer och 
lämna synpunkter till vår kommun. 
 
Myndighetsdriven delaktighet – Vi skaffar oss den kunskap vi behöver från unga för att 
fatta rätt beslut 
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Fokusområden 
Värnamo kommuns ungdomspolitiska arbete utgår från tre fokusområden, hälsa, inflytande 
och delaktighet samt engagemang. För varje fokusområde finns ett mål definierat. Varje 
område är centralt för ett långsiktigt strategiskt och syftar till att uppnå regeringens 
ungdomspolitiska mål på lokal nivå och Värnamo kommuns vision. För att formulera 
insatser i den kommunövergripande åtgärdsplanen används Region Jönköpings årliga 
undersökning ”Folkhälsoenkät ung 2020” samt MUCF:s rapport ”ung idag 2021” och de är 
ramverk för kommunens långsiktiga arbete. Enkäten och rapporten finns båda som bilagor 
till denna plan.  

För varje fokusområde definieras också hur de arbetar mot målen i agenda 2030. 

Hälsa 
 

                     

För fokusområdet Hälsa avses också att förstärka det redan pågående 
förvaltningsövergripande arbetet med HUV (Hälsosam uppväxt i Värnamo), fysisk 
aktivitet, psykiskt välbefinnande, mat och sömn/återhämtning. HUV är ett politiskt 
antaget strategiskt mål. Fokusområdet ska också inkludera ungas trygghet i skolan, 
på fritiden och på nätet. 
 

Vad vet vi om ungas hälsa? 
Enligt Region Jönköpings folkhälsoenkät vet vi att i Värnamo upplever 73% av 
tjejerna och 85% av killarna i årskurs 9 att de har bra eller mycket bra allmän 
hälsa. För gymnasiets årskurs 2 är siffrorna 74 respektive 86%.  

När det gäller sömnvanor uppger 73% av tjejerna i 9:an och 81% av killarna att de 
sover 8 timmar eller mer per natt. På gymnasiet skiljer sig sömnvanorna åt från de 
yngre och endast 63% av tjejerna och 69% av killarna sover 8 timmar eller mer.  

Frukostvanor har förändrat sig över tid och i Värnamo 2015 åt 80% av tjejerna och 
75% av killarna frukost varje vardag. 2020 är samma siffror 57 respektive 59%. 
Liknande förändring syns på gymnasiet och 2020 års siffror ligger på samma 
nivåer som årskurs 9. Förklaringen ligger enligt ungdomarna i stressiga morgnar 
och trötthet. 

Andelen unga som går eller cyklar en timme eller mer, 4–7 dagar i veckan ligger 
stabilt över tid mellan 50–55% av killarna i båda åldersgrupperna, men tjejerna i 
nians aktivitet har sjunkit från 59% till 47% mellan åren 2015 och 2020. 
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På frågan om de haft besvär mer än en gång i veckan de senaste sex månaderna blir 
skillnaden mellan tjejer och killar tydlig. 48% av tjejerna uppger att de känt sig 
stressade under perioden. Motsvarande siffra för killarna är 20%. 30% av tjejerna 
har känt sig oroliga/nervösa, medan 17% av killarna uppger detsamma. 23% av 
tjejerna har haft huvudvärk mer än en gång i veckan. För killarna är siffran 9%. 
Samma förhållande i statistiken finns även för besvär som irritation, nedstämdhet 
och ryggont.  

Tjejer uppger också i lägre utsträckning att de alltid känner sig trygga i 
klassrummet. 65% av tjejerna upplever trygghet i nian och 72% av tjejerna på 
gymnasiet. 81% av killarna i nian känner sig trygga i klassrummet och 86% av 
killarna på gymnasiet. Elever uppger att det ofta rör sig om ett fåtal klasskamrater 
som på lektionstid skapar oro, men att det ofta pågår över tid. 

I nationell statistik finner man att andelen unga i åldern 16–24 år som har en 
riskkonsumtion av alkohol och som röker har minskat, medan andelen unga 
som snusar och som har riskabla spelvanor har ökat något senaste åren. 
Andelen unga i årskurs 2 på gymnasiet som använt narkotika har inte 
förändrats över tid.  

Både andelen unga i åldern 16–24 år som upplever psykiska och psykosomatiska 
symptom har ökat under flera år, men denna ökning har avstannat. Andelen unga 
som upplever psykiska eller psykosomatiska symptom är dock fortsatt stor och är 
större bland tjejer än bland killar. 

Andelen unga i åldern 16–25 år som har blivit kränkta på grund av diskriminering 
har ökat och var 14 procent år 2018. Andelen är större bland tjejer jämfört med 
killar.  

Andelen unga i åldern 13–24 år som avlider till följd av självmord har varit 
oförändrad över tid och är större bland killar än bland tjejer. Andelen unga i 
samma ålder som vårdats på sjukhus till följd av självmordsförsök har sedan 
2018 ökat något igen, efter att tidigare ha minskat under många år. 

Mål för fokusområde hälsa 
Ungdomar i Värnamo kommun ska ha kunskap om och förmåga att påverka sin egen 
fysiska och psykiska hälsa. 
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Inflytande och delaktighet 
 

 

Fokusområdet syftar till att generellt öka ungas deltagande i frågor och beslut som berör dem. 
Det handlar lika mycket om att ge dem möjlighet som att lära dem hur och varför. 
Vuxenvärlden har ett ansvar att skapa förutsättningar och bidra till att utveckla individens 
kunskap om hur den kan gå till väga för att delta i demokratin och påverka 
samhällsutvecklingen. Området är inte till för att fler ska ansluta sig till politiska partier, utan 
att som medborgare kunna delta i demokratin genom den kommun de lever i eller de 
föreningar och organisationer som finns för deras intressen.  

 

Vad vet vi om ungas inflytande och delaktighet? 
På frågan om de anser sig ha stor eller mycket stor möjlighet att föra fram sina åsikter till de 
som bestämmer i kommunen svarar 18% respektive 22% av tjejerna och killarna positivt. På 
gymnasiet anser sig endast 14% av tjejerna ha möjlighet, men 25% av killarna. Det är också 
flest killar i gymnasiets år 2 som uppger att de ägnar sig åt politik minst 1–2 kvällar per vecka 
med 22%. Tjejerna i samma ålder endast 5%. Samma tendenser ser vi i årskurs nio där 13% 
av killarna ägnar sig åt politik, men endast 8% av tjejerna.  

I föreningslivet är tjejerna i nian tydligt aktiva och 52% är medlemmar i någon förening. 
Motsvarande siffra för killarna är 50%. Killarnas engagemang håller i sig på gymnasiet där 
45% av tvåornas killar uppger sig vara föreningsmedlemmar, men endast 39% av tjejerna. Vi 
vet att tjejerna på gymnasiet i högre utsträckning studerar på högskoleförberedande program 
och man kan därför dra slutsatsen att föreningslivet prioriteras bort till fördel för studierna.  

På nationell nivå visar studier att knappt 4 av 10 av unga i åldern 16–25 år vill vara med och 
påverka i frågor som rör deras kommun, knappt 2 av 10 unga upplever att de har möjlighet att 
föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen.  

Ungefär 6 av 10 unga i åldern 16–25 år uppger att de är intresserade av omvärlden och 
samhället. Andelen som är intresserade av politik är lägre, 4 av 10, men har ökat över tid. 
Andelen som är intresserade av omvärlden är större bland utrikes födda unga jämfört med 
inrikes födda. Det är en större andel tjejer än killar som uppger att de är intresserade av 
samhällsfrågor.  

Ungas deltagande i politiska aktiviteter har förändrats över tid. Bland annat har delaktigheten 
på nätet och genom medveten konsumtion ökat. Att stödja åsikter på nätet är den vanligaste 
formen för politisk handling bland unga. Samtidigt har deltagande i demonstrationer, att bära 
symboler och skriva på namninsamlingar minskat. 
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Unga i åldern 16–24 år är medlemmar i politiska partier i samma utsträckning som vuxna, 5 
procent är medlemmar i ett politiskt parti. Unga är däremot underrepresenterade i 
nomineringar och val till förtroendeuppdrag på alla politiska nivåer. En något högre andel 
killar nomineras och väljs jämfört med tjejer. 

Vi kan dra slutsatserna att tjejer i högre utsträckning ägnar tid åt sina studier under 
gymnasietiden, men att deras intresse för samhällsfrågor är större. Ungdomar är procentuellt 
lika engagerade i politiska partier som vuxna, men långt flera utövar sina intressen för 
samhällsfrågor via nätet. Över hälften av ungdomarna är när de når tonåren vana vid 
föreningsengagemang, men deras representation i styrelser och är låg.  

 

Mål för fokusområde inflytande och delaktighet 
Ungdomar i Värnamo kommun ska förstå hur och ha kunskap om hur de kan påverka 
samhällsutvecklingen och delta i demokratin. 

 

Engagemang 
 

 

 
Ungdomstiden är en period då intressen utvecklas och många hittar vänner utanför skolan 
genom sina fritidsaktiviteter. De innebär också ofta ett tillfälle att utvecklas som person och 
individ. En meningsfull fritid bidrar till både god fysisk och psykisk hälsa, men också till 
trygghet. Många ungdomar ser sitt fritidsintresse som en fristad eller en paus i vardagen. 
Fritidsaktiviteter behöver finnas för alla oavsett förutsättningar. De kan också skapas av olika 
aktörer eller av ungdomarna själva. Samverkan mellan offentlig verksamhet, föreningar, 
företag och andra organisationer för att ge unga en meningsfull fritid är en förutsättning för att 
nå målet.  

Vad vet vi om ungas engagemang? 
I undersökningen som Region Jönköping tar ställs frågan om de håller med om påståendet att 
”det finns saker att göra, men inget som intresserar mig”. 47% av tjejerna och 42% av killarna 
i nian håller helt eller delvis med om detta påstående. På gymnasiet håller 57% av tjejerna 
med om detsamma, medan killarna behåller samma nivå, 42%. Även här kan man ana ett 
ändrat fokus bland tjejerna när de äntrar gymnasiet, liksom i föreningsengagemanget.  

 

 

 

41



 12 ( 14 ) 
Plan för ungdomspolitik 

Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx. Gäller från 201x-xx-xx 
 

 

 

 

 

När ungdomarna får svara på vilka aktiviteter de brukar hålla på med minst 1–2 ggr per vecka 
blir variationen stor. De allra flesta både i nian och gymnasiet ägnar tiden åt att vara med 
kompisar, plugga eller bara vara hemma. Bland fritidsintressena är träning/idrott det 
vanligaste där 73% av ungdomarna ägnar sig åt det i någon form. 53% av både killar och tjejer 
ägnar tid i naturen, 33% åt musik eller att sjunga och 34% av dem läser böcker och tidningar.  
7% av ungdomarna i undersökningen uppger att de spenderar tiden på fritidsgården. 

Åtta av tio unga upplever att de har goda möjligheter att delta i fritidsaktiviteter, sociala 
aktiviteter och kulturella aktiviteter. Det är dock vanligare att unga utrikes födda, unga hbtq-
personer samt unga tjejer upplever hinder att delta i fritidsaktiviteter. Dessutom uppger var 
tredje ung med funktionsnedsättning på nationell nivå att avstår fritidsaktiviteter av rädsla för 
att bli dåligt bemötta. 

De vanligaste hindren för unga att ta del av fritidsaktiviteter är att de inte har tid på grund av 
skola eller arbete, att aktiviteten är för dyr, att den är för svår eller att det är svårt att ta sig till 
aktiviteten. Det första bekräftas framför allt av tjejer som studerar på gymnasiet.  

Fritidsaktiviteters nytta för hälsan bekräftas av nationell statistik där undersökningar tydligt 
visar att unga som inte har symptom på psykisk ohälsa är mer nöjda med sin fritid än andra. 
Påverkan på stress är också tydlig då ett samband finns där killar som är medlemmar i en 
förening upplever mindre stress än killar som inte är föreningsmedlemmar.  

 

Mål för fokusområde engagemang 
Ungdomar i Värnamo kommun ska kunna ha en utvecklande och meningsfull fritid och veta hur 
aktiviteter kan skapas för dem själva och andra. 

 
Omvärldsspaning 
Den strategiska inriktningen för ungdomspolitiken i Värnamo kommun har sin 
utgångspunkt i den nationella ungdomspolitiken samt i Värnamo kommuns vision, men 
en spaning på vilka ungdomar som vårt arbete avser kan vara en förutsättning för att nå 
framgång. Vilka är de, vad är viktigt för dem och hur skiljer de sig från tidigare 
generationer? Kairos future har gjort en undersökning på Generation Z, ”Vem är 
framtiden? Ett smakprov på insikter om Generation Z” (Molander och Olsson, 2019).  

Generation Z är födda 1995 och framåt. De minns inte 1900-talet och är den första 
generation helt utan relation till en värld utan digitalisering. Internet är där deras familj, 
skola och underhållning finns. 

Fem insikter från rapporten: 

73 procent av generation Z uppger att de har upplevt ångest under de senaste sex månaderna. 
23 procent av samma åldersgrupp uppger år 2000 att de upplevt ångest under det senaste 
halvåret. Begreppet ångest har troligtvis ändrat innebörd, men de bakomliggande orsakerna 
till dagens höga siffror uppges vara orsaker rotade i den värld man vuxit upp i som  
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utseendefixering, högre krav i skolan och att man jämför sig med andra. Prestationskrav både 
från en själv och ens omvärld.  

Fokus på hållbarhetsfrågor i uppväxten gör att en hög moral kan tydas hos Generation Z. Att 
ta sitt samhällsansvar är viktigt, men också att ha hög moral privat prioriteras. Att inte vara 
otrogen, respektera samtycke, hålla ordning på sina barn och inte marknadsföra onyttigheter är 
viktiga aspekter för dem. De ställer höga mellanmänskliga krav och att vara schysst är 
överordnat. 

Den höga moralen bärs främst av kvinnorna i generationen. Rörelser inom miljö, samtycke 
och trakasserier har starka kvinnliga förebilder och kvinnor är måna om att vara en god 
människa i högre utsträckning än män. 

Generation Z vill engagera sig i samhällsfrågor, men vet inte riktigt hur. De är skeptiska inför 
tomma värdeord och löften. De eftersöker ledarskap där en opinionsundersökning inte ändrar 
positioneringen och ledare som vågar stå upp för något är viktigt. De ser upp till tydliga, men 
lyhörda ledare som är genuina och tar frågor på allvar. Denna syn på ledarskap medför att 
generationen själva är lite skeptiska inför att ta på sig ledartröjan då de anser att det kräver 
passion, hängivelse och innebär tungt ansvar.  

Efter moralfrågan är klimatet Generation Z:as viktigaste fråga. Tidigare generationen 
framhävde krig, brottslighet och terrorism som viktigare frågor. Generation Z efterfrågar 
vision och ledarskap i miljöfrågan inför framtiden för att engagera sig, men säger sig vara 
redo att möta krisen. 
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Ansvar 
Då planen för ungdomspolitik anger Värnamo kommuns strategiska plan för 
arbetet med ungdomars inflytande i frågor som berör dem är samtliga nämnder 
ansvariga för att arbetet mot målen ständigt pågår och följs upp. Förvaltningarnas 
tjänstepersoner föreslår och genomför beslutade insatser. Åtgärdsplanen för 
Värnamo kommuns ungdomspolitik är det gemensamma dokumentet.  

Ungdomscoacher 
Till övergripande stöd i arbetet för samtliga instanser finns ungdomscoacher som 
har sin placering på Kulturförvaltningen. Dessa ungdomscoacher ansvarar för att 
vara kanalen till de unga som omfattas av planen. De ansvarar också för att 
utarbeta åtgärdsplanen i samverkan med nämnderna och planera efter 
rättighetsbaserat arbetssätt. 

Dokumentansvariga 
Kommunfullmäktige äger styrdokumentet och ansvarar för dess aktualisering. 
Kulturförvaltningen är ansvarig för dokumentet. Dokumentets efterlevnad ligger 
på respektive berörd nämnd och utskott.  

Plan för ungdomspolitik har tagits fram av Utvecklingsavdelningen på 
kommunledningsförvaltningen. 

Uppföljning 
Att arbetet som sker följer planens intentioner säkerställs genom att 
kulturförvaltningen i samverkan med andra berörda förvaltningar följer upp 
åtgärdsplanen. Kulturförvaltningens ungdomscoacher leder arbetet och stöttar 
nämnderna.  
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