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Intern kontroll 2021 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att godkänna kulturförvaltningens redovisning av utförd intern 
kontroll 2021, 

att tillstyrka av kulturförvaltningen föreslagna åtgärder samt 

att överlämna ärendet till kommunens revisorer. 

 

 

Lars Alkner 
Kulturchef 
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Utredning 

 

Avdelning Kontrollområde Resultat Åtgärd 

Revidering av 
styrdokument 

Kontroll mot lista har 
genomförts samt genom sökning 
på Evolution, Nettan och 
externa webben. 

Fortsatt kontroll i enlighet med 
åtgärdsplan för intern kontroll 
2022. 

Återställa verksamheten 
när restriktionerna lättar. 

Återgångsplan upprättad och 
genomförd. 

Följa utvecklingen och ta upp 
frågan på FSG och APT. 

Kultur-
förvaltningen 
 

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

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

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

 

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

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

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

process 

Risk  Risk-
värde* 

Kontrollansvar Kontrollmoment  Frekvens 

Verksamhets
-uppföljning 

Kommun-
gemensamt 
kontroll-
område 

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

3x3=9 Förvaltningschef och 
nämndsekreterare. 

1. Genom sökning per 
dokumenttyp i evolution 
kontrollera att styrdokumenten 
är reviderade och beslutade.  

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

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

En gång/år 

Verksamhets
-uppföljning 

Hela 
förvaltningen 

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

5x3= 
15 

Nämndsekreterare/ 
förvaltningsekonom, 
bibliotekschef och 
förvaltningschef. 

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

2. Säkra processerna i Evolution och 
Hypergene. 

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

4. Tydliggöra vilka dokument som 
ska sparas var. 

5. Utbilda personalen. 
 

Kontinuerlig 
process 

KN 211215 §    bilaga 
KN.2021.31
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Verksamhets
-uppföljning 

Hela 
förvaltningen 

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

5x3= 

15 

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

2. Ta fram miniwebb för kulturarv. 

Kontinuerlig 
process 

Verksamhets
-uppföljning 

Allmän- 

kultur 

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

3x4= 

12 

Förvaltningsekonom 
och förvaltningschef. 

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

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

 

*Riskvärde: sannolikhet x konsekvens= riskvärde. Skala för sannolikhet: Osannolik 1, Mindre sannolik 2, Möjligt 3, Sannolik 4, Mycket 
sannolik 5.     Skala för konsekvens: Försumbar 1, Lindrig 2, Kännbar 3, Allvarlig 4, Mycket allvarlig 5. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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Kulturförvaltningen Kulturnämnden Dnr: KN.2021.31
  

  

 
 

 1 (2) 
 

Intern kontroll 2022, åtgärdsplan 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglemente för intern kontroll 2017-09-26 KS.2017.301 ska 
nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen ska, med 
utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den 
omfattning som fastställs i intern kontrollplan. Förslag till 
granskningsområden för 2022 bifogas och utgörs av fyra 
kontrollområden varav ett är kommungemensamt. 

 

Beslutsförslag 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

Att anta förslagen plan för den interna kontrollen 2022. 

 

Lars Alkner 
Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 2022 

 

Nydala Byalag Ansökan om bidrag till hjärtstartare. 
Beviljat bidrag max 10 000 kr med beslut att 
den är åtkomlig stora delar av dygnet 
minst två av föreningens medlemmar genomgår 
HLR-utbildning 
 

Ordförandebeslut Kn 211215 § 111 
Justeringsperson för paragraf § 111 
Årsbidrag stiftelser 2022 
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Verksamhetsberättelse kulturnämnden  
1. Nämndens uppdrag enligt reglemente 
Nämnden svarar för den allmänkulturella verksamheten, kommunens bibliotek samt 
konsumentvägledning. 

2. Verksamhetsåret 2021  
Pandemin har kraftigt begränsat verksamheten inom kulturnämndens ansvarsområden. Samtidigt har 
situationen tvingat fram nya arbetssätt och vägar att nå ut till kommuninvånarna. 
Tiden som frigjorts har använts till utvecklingsarbete. Genomlysningen av hela 
biblioteksverksamheten resulterade i beslutet att biblioteksbussen ska avvecklas på sikt. Istället görs 
en satsning på att utveckla biblioteksservicen utanför centralorten genom att de fyra filialerna blir så 
kallade meröppna bibliotek. Därutöver ska något som har arbetsnamnet ”bybibblor” etableras i dialog 
med invånarna på utvalda platser och hemleveranserna av böcker fortsätter. 
I mars lanserades bibliotekets nya och mer användarvänliga webbplats. 
Kulturskolan och kulturförvaltningen fortsätter att stärka sitt samarbete med en stor satsning på att nå 
fler barn och unga. Det ska bland annat ske i form av workshopverksamhet, vilket breddar både 
rekryteringen och utbudet. På grund av pandemin har bara enstaka aktiviteter kunnat genomföras. 
Vandalorum har trots pandemin fortsatt att etablera sig som en ledande aktör på den nationella 
konstarenan. Verksamheten får stöd av stat, region och kommun inom kultursamverkansmodellen. 
Genom ett nytt avtal mellan regionen och kommunen ökar alla tre parter sin bidragsandel. 
Inom programverksamheten har en rad mer eller mindre pandemiorsakade nyheter lanserats, såsom 
satsningen på den lokala musikscenen med Gummifabriken goes local, streamade föreläsningar från 
Länsmuseet samt digitala språkcaféer och skrivarworkshop i samverkan med andra kommuner. Årets 
upplaga av SmåLit (Smålands Litteraturfestival) genomfördes helt digitalt. 
I oktober invigdes äntligen den stadshistoriska utställningen ”Värnamo – vår stad berättar”. 
Arbetet med en konstnärlig gestaltning i Horda har inletts, som ett led i arbetet med att kommunens 
samtliga tätorter ska ha en konstnärlig gestaltning. 
 

2.1 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten? 
Bibliotekslokalerna var stängda i början av året, men eftersom direktivet från Folkhälsomyndigheten 
stred mot Bibliotekslagen kunde de snart öppna igen. Dock med vissa begränsningar enligt parollen 
”Lämna-Låna-Gå”, ett förhållningssätt som var gemensamt i hela länet. Biblioteksfilialerna hade 
stängt under skoltid och biblioteksbussens turer var inställda. Istället har det erbjudits avhämtning och 
hemkörning av böcker. Budgeten för digitala medier har utökats. Från och med oktober hade 
biblioteken åter öppet som vanligt. 
Många arrangemang har fått ställas in eller skjutas på framtiden, om de inte genomförts med 
restriktioner eller digitalt. 
 

2.2 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) 
Kulturen har många positiva hälsoeffekter, så när kulturlivet kraftigt har begränsats får det negativa 
effekter på framför allt det psykiska välbefinnandet hos många människor. Förvaltningen har därför 
sökt nya vägar för att erbjuda kultur, till exempel genom digitala arrangemang, begränsningar av 
deltagarantalet, flytt till rymliga lokaler samt aktiviteter utomhus. Barn och unga är en prioriterad 
grupp i programverksamheten. Exempel på coronaanpassade aktiviteter som genomförts är 
promenadteater för barn i Apladalen, digitala tipsrundor samt guidade stadsvandringar. 
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3. Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal 
__________________________________________________________________________________ 
Sammanfattande analys 
Värnamo har fortsatt etablera sig som en kulturkommun. Påverkan av corona var mycket påtaglig även 
under 2021 och begränsade nämndens verksamhet kraftigt. Det resulterade i ett ekonomiskt överskott 
på xx miljoner kronor, samtidigt som flera av indikatorernas målnivåer omöjligen kunde uppnås. 
__________________________________________________________________________________ 

3.1 Nämndens mål  
Värnamo fortsätter visa framfötterna på kulturområdet, inte minst genom Gummi-
fabriken och Vandalorum. Bedömningen att kvalitetsmålen till stora delar uppfylls helt 
eller delvis, ett år då corona gör indikatorernas målnivåer tämligen meningslösa. 

3.1.1 Jämförelse av resultat 
De flesta mål och indikatorer antogs hösten 2019 och tanken var att justera indikatorernas målnivåer 
för kommande år. Corona kastade dock omkull allt och har haft extremt stor inverkan på flera 
indikatorer, varför en jämförelse avseende nämndens måluppfyllelse över tid inte blir meningsfull. När 
det gäller medborgarundersökningen har frågorna bytts ut, vilket omöjliggör en jämförelse. 

3.1.2 Mål i sammandrag 
______________________________________________________________________ 
Symbolförklaring 

 
=helt uppfyllt 

 
=i hög grad 
uppfyllt  

=delvis 
uppfyllt  

=ej uppfyllt  =ej utvärderat 
 
 
 

 
=ökad  

 
=oförändrad 

 
=minskad 

 
=inget värde angivet 

__________________________________________________________________________________ 
 

   
Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet) 

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

Indikatorer 2020 2021 Målnivå 
2021 

Bedömning 

Vad tycker du om bibliotekens utbud när det gäller 
böcker och tidskrifter? Andel positiva*  96    

Vad tycker du om bibliotekens digitala utbud när det 
gäller böcker och tidskrifter? Andel positiva*  93    

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

  **    

Vad tycker du om det lokala kultur- och nöjeslivet i 
kommunen? Andel positiva*  67    

Vad tycker du om kommunens arbete för att främja det 
lokala kulturlivet? Andel positiva*  70    

Antal aktiviteter som genomförs tillsammans med annan 
aktör i Gummifabriken. 

28  48   

*SCB:s medborgarundersökning genomförs vartannat år. Frågorna har gjorts om sedan förra mätningen 2019, varför jämförelse bakåt inte 
kan göras och tidigare målnivåer inte är relevanta. 
**För få svarande för att resultatet för Värnamo kommun ska redovisas av SCB. . 
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Analys 
Frågorna har gjorts om sedan förra SCB-mätningen 2019, varför jämförelse bakåt inte kan göras och 
tidigare satta målnivåer inte är relevanta. En jämförelse med övriga kommuner i undersökningen visar 
dock att Värnamo har bättre resultat än snittet på samtliga frågor där det finns ett resultat och sett till 
kommuner med 30 000–50 000 invånare sticker Värnamo ut ännu mer positivt. 
Pandemin har givetvis påverkat utbudet, men även lett till en förnyelse av arbetssätt och utbud. Till 
exempel har satsningen på en lokal musikscen utvecklat både utbudet och Gummifabriken som hus. 
 

Åtgärder 
Flera spännande satsningar planeras, vilket bidrar till att göra Värnamo till en attraktiv kommun där 
människor vill bo och verka. Satsningen på en filmhistorisk festival i Gummifabriken är viktig för 
båda målen. Satsningen på likvärdig biblioteksservice i hela kommunen är viktig för att nå även 
landsbygden och de mindre tätorterna. 
                     

 
Klimatsmarta val underlättas (Klimat) 

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

 
 

Indikatorer 2020 2021 Målnivå 
2021 

Bedömning 

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

13  26 
 

  

Antal mil med poolbil/egen bil i tjänsten. 1 009  1 100   
 

 

Analys 
Bilkörningen och framför allt körningen med biblioteksbussen har minskat som en följd av pandemin. 
Samtidigt har aktiviteter kopplade till klimat och miljö fått ställas in. 
 

Åtgärder 
Biblioteksbussen (som är en dieseldriven lastbil) avvecklas på sikt för att ersättas av meröppna filialer, 
bybibblor samt hemleverans av böcker med miljöbil. 
 

 
Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling 
(Delaktighet) 

Bedömning Nämndmål: 
Att främja allas möjlighet till kultur och bildning, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. 
Att utveckla biblioteken som mötesplatser och arenor för demokrati.   
Indikatorer 2020 2021 Målnivå 

2021 
Bedömning 

Antal offentliga arrangemang utanför Värnamo tätort. 75  125 
   

Antal besök på stadsbiblioteket. 109 179* 82 727* 157 000   
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*Biblioteken stängda 22 december 2020–17 januari 2021. 
 
Analys 
Biblioteksbesöken och antalet arrangemang har minskat under pandemin, då besökarna uppmanats att 
bara komma för nödvändiga ärenden. Samtidigt har det utvecklats nya sätt att nå kommuninvånarna. 
 
Åtgärder 
Det är en massiv arbetsuppgift att åter göra biblioteken till de mötesplatser de var innan pandemin och 
även utveckla dem. Satsningen på meröppna filialer och bybibblor är ett led i detta. Aktivt 
publikarbete behövs för att locka tillbaka besökare till programverksamheten. 
                     

 

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning) 
Bedömning Nämndmål: 

Att främja digital delaktighet hos medborgare och medarbetare.   
Indikatorer 2020 2021 Målnivå 

2021 
Bedömning 

Totalt antal sidvisningar på kulturförvaltningens 
webbsidor. 

52 000* ** 66 000 
   

*Beräknad uppskattning utifrån statistik för perioden 2020-06-02-2020-12-31 på grund av leverantörsbyte. Omfattar endast 
kommun.varnamo.se, ej de av kulturens sidor som i juni flyttade till varnamo.se. 
**Ej möjligt att få siffror för 2021 så vi ej får använda Google analytics längre. 
 
Analys 
Nyttjandet av digitala bibliotekstjänster har ökat under pandemin och en ny mer användarvänlig 
bibibliotekswebb lanserades i mars. Samtidigt har medarbetarna blivit mer digitala, både genom 
fortbildning och genom den omställning som verksamheten tvingats till. 
 
Åtgärder 
I september startade digital handledning på biblioteket, dit medborgarna kan komma för att få hjälp. 
 

3.2 Nämndens Ekonomi 
3.2.1 Driftsredovisning  
Kulturnämndens driftbudget för 2021 är 32,2 miljoner kronor. Helåret 2021 visar ett överskott på 1,5 
miljoner kronor. Överskottet beror på att verksamheten begränsats av pandemin. 
 

3.2.2. Investeringsredovisning  
Kulturnämndens investeringsbudget för 2021 är 5,0 miljoner kronor. Helåret 2021 visar ett överskott 
på 3,6 miljoner kronor. Överskottet ligger främst inom konstnärlig gestaltning tekniska utskottet. 
 

3.2.3. Ekonomiska effekter av coronapandemin 
Att verksamheten begränsats av restriktionerna ger ett ekonomiskt överskott, främst i form av minskat 
vikariebehov, inställda arrangemang och uppskjutna satsningar. Samtidigt har vissa kostnader för 
digitala tjänster tillkommit och biljettintäkterna har minskat. 
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3.2.4. Ekonomi i sammandrag 
Tabell, uppge samtliga siffror i miljoner kronor och med en decimal. Intäkter/inkomster uppges med 
minustecken framför och kostnader/utgifter anges i positivt tal. Fyll i samma verksamhetsgrupper som 
redovisas för kommunstyrelsen vid budgetuppföljningen.  
I tabellen som avser investeringar ska samtliga förvaltningar utom tekniska endast redovisa de tre 
största investeringarna. Tekniska förvaltningen redovisar den totala budgeten över samtliga år samt 
förbrukade medel till och med 211231 för de investeringsprojekt som löper över flera år. 

3.3 Nämndens HR 
3.3.1 Analys 
Eftersom förvaltningen har så få anställda, får enstaka sjukdomsfall stor påverkan på den totala 
sjukfrånvaron. Övertidskostnaden ligger på en fortsatt mycket låg nivå. 

3.3.3 HR i sammandrag 
 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 
Personalkostnader exklusive PO och pension, tkr 11 811 12 760 +948 

*Kostnader enligt bokföringen 2021-12-31, timmar utförda december 2020 - november 2021 (12 månader). I personalomkostnadspålägget 
(PO) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avgifter till avtalspensioner och försäkringar. 
**Timmar utförda december 2020 - november 2021 (12 månader).  
 

 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-november 2021 (11 månader). I förvaltningsberättelsen finns uppgift om sjukfrånvarotid januari-december 2021 (12 
månader). 
**Kostnader enligt bokföringen 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. 

3.4 Övriga omsättningstal och nyckeltal  
 2019 2020 2021 
Antal utlån 189 634 166 782* 149 115* 
Andel utlån barn/ungdom av totala antalet utlån 66% 53% 53% 
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Antal arrangemang/aktiviteter 830 518  
*Biblioteken stängda 22 december 2020–17 januari 2021. 

4. Utmaningar och framtida utveckling  
Gummifabriken och det nya stadsbiblioteket hann bli en succé innan pandemin slog till. När samhället 
successivt återgår till mer av ett normalläge, 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. 
Biblioteken behöver återta rollen som mötesplatser i en delvis ny tid efter pandemin. Satsningen på 
meröppna filialer, bybibblor samt hemleverans av böcker för att kunna erbjuda likvärdig 
biblioteksservice i hela kommunen är en central del i detta arbete. 
Tillsammans med Vandalorum har Gummifabriken lett till att Värnamo etablerat sig som en 
kulturkommun i ett nationellt perspektiv och fått flera utmärkelser. Det förpliktar och det är viktigt att 
vårda det positiva varumärke som Värnamo kommun har byggt upp. Ett led i detta är Värnamo 
Filmhistoriska Festival, som har premiär i april 2022. 
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. Som ett led i arbetet för ökad samverkan träder ett avtal om ökad kultursamverkan mellan 
GGVV-kommunerna i kraft i januari 2022. En länsgemensam utredning genomfördes under 2021 och 
ska under 2022 resultera i konkreta åtgärder, med syfte att hitta områden för möjlig samverkan mellan 
länets folkbibliotek för att därigenom uppnå effektiviseringar och frigöra resurser som kommer 
invånarna tillgodo. 
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Meddelanden 

 

  
Kommunstyrelsen 211214 § 423 

Agenda 2030 och HUV i Värnamos 
målstyrningsprocess 
 

 Avsägelse av uppdrag i kulturnämnden 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-12-14   

Justerare  

§ 423 Dnr: KS.2020.176 
 
Agenda 2030 och HUV i Värnamos 
målstyrningsprocess 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att   det fortsatta målstyrningsarbetet görs inom ramen för   
        en reviderad målstyrningsmodell och process 
att   strategiskt perspektiv samt strategiskt uppdrag införs i  
        målstyrningsmodellen som nya verktyg för de 
        förtroendevalda att styra med 
att   Agenda 2030 utgör ett analysverktyg inför arbetet med 
        att sätta övergripande mål, formulera strategiska  
        perspektiv och i övrigt identifiera möjliga behov 
att   kommunledningsförvaltningen samordnar den   
        övergripande arbetet med Agenda 2030  
att  HUV blir ett strategiskt perspektiv, målsätts och 
        införs från och med 2022-01-01 samt  
att   en styrgrupp tillsätts för att med stöd av bifogad utredning 

leda implementeringen av den reviderade 
målstyrningsmodellen samt målstyrningsprocessen i övrigt. 

   
Ärendebeskrivning 
Den 31 mars 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge gruppen 
Mål och Resultat i uppdrag att tillsammans med andra lämpliga 
funktioner i kommunen ta fram förslag på hur Agenda 2030 
skulle kunna vara en del av målstyrningsmodellen.  
 
Projektet HUV (Hälsosam uppväxt i Värnamo) avslutades  
2020-12-31. Utvecklingsavdelningen har getts i uppdrag att 
utreda hur ambitionen med HUV kan fortsätta inom ramen för 
den ordinarie linjeorganisationen och hur målsättningarna kan 
hanteras inom Värnamo kommuns målstyrningsmodell. Vidare 
angavs att förslaget skulle tydliggöra roll- och 
ansvarsfördelningen. 
 
Utvecklingsavdelningen har i mars presenterat ett förslag för 
kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens presidie på 
hur Agenda 2030 och HUV kan integreras i 
målstyrningsmodellen. Bedömningen från dessa är att 
konsekvenserna för organisationen behöver utredas mer samt att 
en införandeplan behöver tas fram.   

 
 
 
                                                                                                         Forts. 
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VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum   
   
Kommunstyrelsen 2021-12-14   

Justerare  

                        Ks § 423 (forts) 
 

Kommunstyrelsen beslutade 30 mars 2021, § 128 enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag 

 att   ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att senast i 
augusti 2021 presentera hur Agenda 2030 och HUV ska 
hanteras i målstyrningsmodellen, inklusive roll- och 
ansvarsfördelning för HUV och Agenda 2030. 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 3 december 
2021 kommunstyrelsen besluta 
att    det fortsatta målstyrningsarbetet görs inom ramen för   
        en reviderad målstyrningsmodell och process 
att    strategiskt perspektiv samt strategiskt uppdrag införs i  
        målstyrningsmodellen som nya verktyg för de 
        förtroendevalda att styra med 
att    Agenda 2030 utgör ett analysverktyg inför arbetet med 
        att sätta övergripande mål, formulera strategiska  
        perspektiv och i övrigt identifiera möjliga behov 
 att   kommunledningsförvaltningen samordnar den   
        övergripande arbetet med Agenda 2030  
 att   HUV blir ett strategiskt perspektiv, målsätts och 
        införs från och med 2022-01-01 samt  
 att   en styrgrupp tillsätts för att med stöd av bifogad utredning 

leda implementeringen av Agenda 2030, HUV, den 
reviderade målstyrningsmodellen samt 
målstyrningsprocessen i övrigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Utvecklingsavdelningen 
Samtliga nämnder 
Tekniska utskottet 

24



 

       

2022-01-21      

  

 

   

Regional Utveckling  

Sektionen för kulturutveckling 

 

 

Kommunpolitiker och förvaltningschefer i 

Jönköpings län 

Kommunpolitiker och 
förvaltningschefer bjuds in till möte om 
Region Jönköpings läns nya kulturplan 
 
I arbetet med att ta fram, förankra och formulera en ny Kulturplan för  
Region Jönköpings län inbjuder vi härmed till en gemensam 
förankringsdialog om kulturpolitik och kulturliv i länet. 

 

Inbjudna till dagen är regionala politiker (nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet), tjänstepersoner som  bär ansvar för verkställande 
av regionens kulturpolitik, samt politiker och förvaltningschefer från 
Jönköpings läns kommuner som samverkar med regionen för att nå de 
nationella, regionala och kommunala kulturpolitiska målen.  

 
Under denna förmiddag kommer vi att presentera arbetsprocessen med 
kulturplanen, utforska kulturpolitikens särart och betydelse och titta på det 
material vi samlat in i dialoger med kulturlivet och kommunerna. 
 
Mötet leds av Nätverkstan på uppdrag av sektionen för Kulturutveckling, Region 
Jönköpings län. 

 

När: 24 februari 

Tid: 09.00-12.00 

Plats: Digitalt möte på zoom. 

Anmälan görs till: cajsa.lof@rjl.se 

Använd denna länk: https://us02web.zoom.us/j/86855147412 

Anslut gärna ett par minuter innan för att säkerställa att tekniken fungerar. 

Vi vill också passa på att bjuda in till ytterligare en förankringsdialog den 18 
mars kl 10-12 där arbetsgruppen presenterar förslag till ny kulturplan. Boka 
gärna in i era kalendrar redan nu. 
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2022-01-21      

 
 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Per Eriksson 

Ordförande, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Region Jönköpings län  

 

Magnus Jonsson  

Kulturutvecklingschef 

Region Jönköpings län 
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