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I samband med delårsbokslutet görs en bedömning av helårsresul-
tatet. För 2018 prognostiseras ett resultat på minus på 17,1 mnkr, 
47,1 mnkr sämre än den gällande budgeten. För driftverksam-
heten är underskottet 49,2 mnkr. Underskottet uppvägs något av 
att kostnader och intäkter knutna till finansiering beräknas ge ett 
överskott mot budget på 2,1 mnkr. Sätts budgetavvikelsen i relation 
till budgetomslutningen uppgår avvikelsen till 2,6 procent. Under de 
två senaste bokslutet har det sammanlagda resultatet varit 172 mnkr. 
 De fyra största nämnderna (medborgar-, barn- och utbildnings- 
och omsorgsnämnd samt tekniskt utskott) redovisar tillsammans ett 
underskott på 53,2 mnkr. Åtgärdsplaner är framtagna eller håller på 
att tas fram och skall beslutas i respektive nämnd. Åtgärdsplanernas 
ekonomiska effekter kommer att tas med i prognoserna först då de 
är beslutade.

2017 hade Värnamo kommun en befolkningsökning på 300 
personer och totalt landade invånarantalet på 34 206 invånare vid 
årsskiftet. Ökningstakten ser ut att bli lika stor 2018. Vid halvårs-
skiftet uppgår befolkningsökningen till 149 personer och totalt ett 
invånarantal på 34 355.

2017 års investeringar uppgick till 197 mnkr. Prognosen för 2018 
års investeringar hamnar på 356,4 mnkr. Bland första halvårets stör-
re investeringar kan nämnas överföringsledning mellan Bredaryd 
och Stomsjö samt bostadsområdet Draken/Ödlan. För att nå upp till 
prognostiserad investeringsvolym på 356 mnkr krävs investeringar 
på 257 mnkr under andra halvåret. Utöver prognos finns ytterligare 
170 mnkr i budgeterade investeringar. Arbete pågår för att hitta en 
bättre balans mellan planerade och utförda investeringar.

Nämndernas delårsrapporter visar hur mycket som händer i 
Värnamo kommuns verksamhet under ett halvår. Några exempel är:
• I maj månad ersattes medborgarförslagen med medborgarinitiativ. 
Införandet har skapat ett stort engagemang med tanke på antalet 
gillande och kommentarer.
• Under våren har Teknikcenter flyttat in i nya lokaler och invig-
ningen hölls i juni månad.
• Under våren 2018 har beslut fattats om att industritekniskt pro-
gram från hösten kommer att bedrivas i barn- och utbildningsför-
valtningens regi och inte längre som fristående verksamhet.
• Det nya Stadsbiblioteket öppnade 2 mars, vilket firades med en 
stor öppningshelg som lockade tusentals besökare.
• Inom ramen för heltidsresan har under våren gjorts en kartlägg-
ning inom omsorgsförvaltningen om önskad sysselsättningsgrad. 
Målet är att samtliga önskemål om ökad sysselsättning ska vara 
planerade innan årsskiftet. 
• Ett omfattande förvaltningsövergripande utbildningsprojekt inom 
GIS har påbörjats med hjälp av medel från komptensutvecklings-
fonden.
• I juni invigdes kommunens nya kontaktcenter.
• Ett flertal byggprojekt inom fastighet har påbörjats, bland annat 
4–6 skola, köksombyggnad och omsorgslokaler vid Östboskolan, 
förskola vid Mosslelund samt projektering av förskola i 
Rydaholm.

Under andra halvåret 2018 kommer auditoriet att invigas, som är 
ytterligare en pusselbit i kommunens tillväxtmotor Gummifabriken. 
Väntan från det att kommunfullmäktige fattade beslut den 9 juni 
2014 har varit lång men nu är snart väntan över och vi är många 
som ser fram emot att hela fabriken fylls med verksamhet.

Kommunledningen har ordet

Kommunledningen har ordet

Hans-Göran Johansson,
kommunstyrelsens ordförande

Ulf Svensson,
Kommundirektör

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsperioden 2018-01-01 till 2018-06-30. 

Frågor om innehållet besvaras av Kjell Fransson eller Peter Karlsson, Värnamo kommun, 331 83 Värnamo, telefon: 0370-37 7000, 

e-post: kommunen@varnamo.se, org.nr: 212000-0555. Bilderna i delårsrapporten kommer från Smålandsbilder samt egna bilder.

Framsidan: Bild från invigningen av det nya kontaktcentret i stadshuset.
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Delårsresultat

Resultatet för perioden januari till juni 2018 visar ett underskott på 
30 mnkr, vilket är 48 mnkr sämre än föregående års motsvarande 
period. Den ursprungliga årsbudgeten för 2018 hade ett resultat på 
+35 mnkr. Under året har revidering skett av årsbudgeten, främst för 
att nämnderna använt delar av sina resultatfonder. Den reviderade 
budgeten har i nuläget ett helårsresultat på +30 mnkr. 

Prognosresultat för helår 2018

Resultatet för helåret 2018 uppgår enligt prognosen till -17 mnkr, 
vilket är 47 mnkr sämre än budgeterat. 
 Nämnderna prognostiserar sammanlagt ett underskott med 
49 mnkr. De största underskotten visar medborgarnämnden 
med -17,3 mnkr, omsorgsnämnden med -14,8 mnkr, barn- och 
utbildningsnämnden med -13,9 mnkr och tekniska utskottet med 
-7,2 mnkr. Övriga nämnder prognostiserar mindre över- eller 
underskott till årets slut.
 Att de största nämnderna visar på underskott i denna omfatt-
ning är allvarligt. 
 Finansiering/övrig verksamhet förväntar sig ett överskott med 
2,1 mnkr, vilket främst kan förklaras av försäljning av fastigheter 
och ett överskott avseende skatteintäkter och utjämning. Under-
skott finns för pensionskostnader och avskrivningar. 
 Avstämning mot lagens krav om balans i ekonomin, där vissa 
reavinster undantas, visar en prognos med ett helårsresultat på 
-19,2 mnkr. 

Personalredovisning

Per 2018-06-30 har Värnamo kommun 2 574 tillsvidareanställda 
årsarbetare, att jämföra med 2 554 per 2017-12-31. Det innebär 
en ökning med 20 årsarbetare. Ökning av tillsvidareanställda 
sker främst inom omsorgsförvaltningen, serviceförvaltningen och 
tekniska förvaltningen medan antalet anställda inom barn- och 
utbildningsförvaltningen och medborgarförvaltningen minskar.
Den totala sjukfrånvaron har under första halvåret 2018 ökat med 
0,3 procentenheter till 7,1 % jämfört med motsvarande period 
2017. Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,7 % och för män till 
4,7 %. Andelen sjukfrånvaro längre än 60 dagar har minskat med 
4,9 procentenheter till 50,3 %.

Pensioner

Under första halvåret har pensionskostnaderna varit 4 mnkr högre 
än budgeterat. Prognosen till årets slut pekar mot en nettokostnad 
som är 1,4 mnkr högre än budget på sammanlagt 31,1 mnkr. 

Även om uttaget i personalomkostnadspålägget (po-pålägg) har 
höjts från 2018 räcker det inte riktigt för att täcka kostnaderna. 
Underskottet vid årets slut i denna del beräknas till drygt 2 mnkr 
och ingår i ovanstående nettokostnad. 
 Pensionskostnadsberäkningarna görs av en anlitad administra-
tör och förändringar i beräkningarna är ibland omfattande. 

Allmän kommunalskatt

Årets intäkter för allmän kommunalskatt och kommunalekono-
misk utjämning (inklusive fastighetsavgift) har budgeterats till 
1 925 mnkr. En skatteunderlagsprognos för 2018 har upprättats 
av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i augusti och är 
1,5 mnkr sämre än som presenterades i april månad. Orsaken är 
en minskad tillväxt av skatteunderlaget genom att antalet arbetade 
timmar blir något lägre än tidigare bedömning. Prognosen för 
2017 (hela taxeringen är inte riktigt klar ännu) är dock oförändrad 
(-11,3 mnkr).
 Sammanlagt beräknas allmän kommunalskatt, utjämning 
och fastighetsavgifter till årets slut innebära ett underskott med 
2,9 mnkr i förhållande till budget.

Nettoinvesteringar

Periodens nettoinvesteringar uppgår till 100 mnkr, vilket är 
18 mnkr högre än samma period 2017. Tekniska utskottet står för 
största andelen av investeringarna (79 mnkr). 
 I den avgiftsfinansierade verksamheten (vatten och avlopp) 
uppgår investeringarna hittills i år till 22 mnkr.
 De största investeringar hittills avser överföringsledning 
Bredaryd–Stomsjö (9 mnkr), nytt bostadsområde Draken–Ödlan 
(6 mnkr) ombyggnad av Östboskolan Hus B grundskolan 5 mnkr 
samt nytt industriområde Vita rör (5,4 mnkr).
 Investeringar i Gummifabriken sker i det kommunägda bolaget 
Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB och redovisas där-
med inte bland kommunens investeringar.
 Prognosen för helåret avseende nettoinvesteringar uppgår till 
356 mnkr, vilket är 170 mnkr lägre än de totala budgetanslagen. 
Utöver årsbudget finns i anslagen också en omfattande ombudge-
tering (tilläggsbudget) av investeringar från tidigare år som inte 
genomförts på grund av förseningar. 
 

Inledning

Ekonomisk sammanfattning
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Inledning

Överföringsledning mellan Bredaryd och Stomsjö tillhör Tekniskt utskotts största investering 2018.
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Förvaltningsberättelse

Avstämning av kommunens övergripande mål

Den politiska styrningen av verksamheterna sker genom mål- och resultatstyrning. Resultaten följs upp avseende mål-
uppfyllelse och mäts med indikatorer som ska spegla utveckling och kvalitet i tjänster och verksamhet. Här redovisas 
prognosen för de kommunövergripande målen, som bygger på de resultat som skapats i nämnder och förvaltningar. 
Under respektive nämnds redovisning framgår hur kommunens nämnder arbetar för att uppfylla målen.  Ekonomiska 
resultat redovisas under rubriken Finansiella mål.

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

Övergripande mål Beskrivning Bedömning Prognos

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt 
grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom 
ekonomiskt given budgetram.

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 nämn-
der för beslut om resurser och insatser, som 
bildar förutsättning för ett systematiskt kvalitets- 
och förbättringsarbete.

Nämndernas prognos av måluppfyllelse av res-
pektive kvalitetsmål visar i hög grad en positiv 
utveckling jämfört med föregående bedömning. 
 Kommunen fortsätter utveckla arbetet och 
metoderna för uppföljning och analys av 
måluppfyllelse, resultat och genomförda aktivi-
teters effekt. 
 Kommunen vill ytterligare öka samverkan 
mellan nämnder, förvaltningar och dess enheter, 
samt kommunala bolag. 

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Övergripande mål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseen-
de vision, mål, resultat och kvalitet.  
 Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha 
möjlighet att påverka kommunens utveckling.
 Kommunens vision, mål och resultat kom-
municeras i flera kanaler, och i medborgar- och 
brukardialoger som utvecklats under perioden. 

Kommunen har utvecklat flera sätt att visa och 
presentera verksamhetens nytta för medbor-
garen. Även forum och vägar att lämna förslag, 
synpunkter och olika dialogforum har fortsatt 
utvecklas. Dessa bidrar till delaktighet och 
utveckling i hela kommunen.  
 Kontaktcenter invigdes i juni och ska med 
stöd av förvaltningarna stärka information och 
service till invånarna.

Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, 
kvalitet, personal och ekonomi rapporteras sam-
manhållet. Medarbetarna får återkoppling och är 
delaktiga i arbetet.

Medarbetarna är insatta i målen för sin ar-
betsplats och Värnamo kommuns målstyrning. 
Medarbetarna är delaktiga i arbetet.
  Analys av ex avvikelser, jämförelser av resul-
tat över tid och med andra, ska ligga till grund i 
det systematiska kvalitetsarbetet.

Delaktighet i verksamheten utvecklas genom 
transparens, dialog och delaktighet.  
Arbetet med mål- och resultatstyrning leder till 
utvecklingsprocesser i intern samverkan, i led-
nings- och chefsstöd, i värdegrundsarbetet, samt 
ett utvecklat medarbetarskap och ledarskap. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Övergripande mål Beskrivning Bedömning Prognos

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

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.
 Campus Värnamo bedriver en aktiv samverkan 
med företagen i regionen.

Värnamo kommun ingår i samverkansgrupp 
för kompetensförsörjning, HR-chefsnätverk 
och projektet Ditt Värnamo som bland annat 
ska främja samrekrytering.
 Campus projekt Partnerskap för ökad 
konkurrenskraft utvecklas med en kompetens-
coach som inrättas från augusti 2018. 

Som en attraktiv arbetsgivare  utvecklar och be-
håller  kommunen sina medarbetare. Värnamo 
kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats. 

Värnamo kommun ska vara en attraktiv arbets-
plats. Genom arbete med medarbetarskap och 
ledarskap profilerar Värnamo kommun sig som 
arbetsgivare. Trygga chefer som utövar ett mo-
tiverande ledarskap ökar förmågan att rekrytera 
och behålla kompetens. 

Projektet Heltidsresan pågår. Policyn ”Värnamo 
kommun som arbetsgivare”, har antagits. Den 
innehåller sju strategiområden som stärker för-
mågan att rekrytera och behålla medarbetare. 
Värnamo kommun har dock ett antal yrkesgrup-
per inom bristyrken, där rekrytering är svårare.  



7

Förvaltningsberättelse

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Övergripande mål Beskrivning Bedömning Prognos

Kommunens medborgare, företag, föreningar 
och besökare har stora möjligheter att leva och 
bedriva verksamhet klimatsmart.

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

Inom ramen för Solmatchen projekteras 
solcellsanläggning.
 Fastighetsnära insamling av avfall i ett fler-
tal fraktioner påbörjas under 2019 i Värnamo 
kommun. 
 Den nya stadsbusstrafiken har mark-
nadsförts och linjedragning för bussgator 
optimeras.    

Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan 
inom områdena resande och energianvändning.

Medarbetare ska ha möjligheter och kunskap 
för att i yrkesutövningen göra val som leder till 
minskad klimatpåverkan.
 Certifiering sker inom skola och nybyggnation 
enligt miljöbyggnad. Kommunen är KRAN-märkt.

Plan för Värnamo kommuns miljöarbete har 
antagits. Satsning på återbruk, laddinfrastruk-
tur och matsvinn pågår.  
  Arbete pågår för att minska tjänsteresor 
med bil, till förmån för digitala möten. 
En fordonsplan har antagits, och tillgången 
till fossiloberoende fordon ökar i bilpool och i 
verksamheterna.   

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

Värnamo kommun bjöd in till samråd kring planförslaget för ny översiktsplan, Mitt Värnamo 2035.  Invånarna bjöds in till dialog om utvecklingen av kommunens 
mark- och vattenområden samt den byggda miljön fram till 2035.
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Förvaltningsberättelse

Utvärdering av kommunens finansiella mål
Finansiella mål – enligt god ekonomisk hushållning

   Årets resultat, med undantag för de poster som vid ba-
lansavstämning inte ska medräknas och genomförd inlösen av 
del av pensionsförpliktelse intjänad tom 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 kunna återinvestera när det finns behov är den-
na resultatnivå inte tillräcklig. För att ska kunna finansiera av 
investeringarna med egna medel och undvika alltför omfattande 
lån behöver driftverksamheten visa ett överskott.

Prognosen för årets resultat 2018, med avräkning för realisations-
vinster (2,1 mnkr), uppgår till -19,2 mnkr. Summan av allmän 
kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift uppgår till 1 922,4 mnkr. Resultatet 2018 blir 
därmed -1,0 procent av dessa intäkter. 
 Årets resultat för åren 2016–2021 (bokslut 2016–2017, prognos 
2018 och budget 2019–2021), med avräkning för realisationsvin-
ster, uppgår enligt prognosen till +203,5 mnkr. Summan av allmän 
kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och kommunal 
fastighetsavgift för samma år prognostiseras till 11 728,7 mnkr. 
Resultatet blir då +1,7 procent av intäkterna och målet kommer, 
om prognosen slår in, inte att uppfyllas. 

  Investeringar: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exkl. 
affärsverksamhet och 75 procent av budget för exploatering) ska 
för perioden inte överstiga summan av driftresultat med tillägg 
av genomförda avskrivning samt, under perioden 2018–2020, 
ett tillägg med 500 000 kronor per person i ökad 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 begränsa investeringarna 
till en nivå som innebär att det inte behövs några omfattande 
nya lån för att finansiera investeringar i den skattefinansierade 
verksamheten.

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

Prognosen för årets investeringar (exkl. affärsverksamhet) uppgår 
till 267,6 mnkr. Prognos för årets resultat (exkl. pensionsinlösen 
och realisationsvinster), årets avskrivningar och tillägg för befolk-
ningsökningen prognostiseras till sammanlagt 155,1 mnkr. Årets 
investeringar blir om prognosen slår in därmed 112,5 mnkr högre 
än detta utrymme. 
 För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt (2014–
2021) överstiger investeringarna resultat och avskrivningar med 
320,3 mnkr. Målet blir därmed inte uppfyllt, framförallt beroende 
på den stora investeringsvolym som planeras för åren 2018–2021.
 
Indikatorer: Bedömning Trend

Årets resultat (sex års snitt) 

Självfinansiering investeringar (åtta år) 

Årets resultat, snitt 3 år bakåt och 3 år framåt (%)
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Förvaltningsberättelse

Utvärdering av ekonomisk ställning

Historiskt perspektiv 

Värnamo kommun har sedan lång tid tillbaka en god och välskött 
ekonomi. Skattesatsen är och har länge varit bland den lägsta av 
länets kommuner. Under 2018 är det endast tre av länets övriga 
12 kommuner som har lägre skattesats.
 Trots detta har kommunen kunnat lösa in (teckna försäkring) 
156 mnkr av den intjänade pensionsrätten för anställda avseende 
tiden före 1998. Det innebär att kommunen i nuläget har en för-
hållandevis mindre pensionsskuld än de flesta andra kommuner. 
Effekten blir att nuvarande och framtida utbetalningar av pensio-
ner blir lägre än de annars blivit. 
 Anläggningstillgångarna uppgår till 1,9 miljarder kronor. Av 
dessa är 0,6 miljarder kronor investeringar som gjorts i vatten- 
och avloppsverksamheten.  Den största investeringen är ett nytt 
avloppsreningsverk som blev klart under 2015. Kommunen har 
kunnat genomföra alla dessa investeringar och begränsa lånen till 
200 mnkr, vilket skett till just det nya reningsverket.
Kommunens soliditet uppgår till 63,3 procent. Om hela pensions-
skulden inräknas är soliditeten 37,3 procent.
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5 = Högst värde av länets 13 kommuner. 1 = Lägst värde av länets 13 kommuner.

På uppdrag av kommunerna i länet upprättar Kommunforskning 
i Väst (KFI) varje år en finansiell profil för länets kommuner. 
Denna visar att Värnamo kommun har ett finansiellt resultat och 
en finansiell ställning som den 31 december 2017 är starkast av 
länets kommuner.
 Värnamo kommuns bokslut för åren 2016 och 2017 visar 
förhållandevis stora överskott (+100 mnkr respektive +72 mnkr). 
Detta beror mycket på god utveckling av skatteunderlaget i riket 
(högkonjunktur) men också mycket beroende på att nämnderna 
har bedrivit verksamheten med hög kvalitet inom givna budget-
ramar.

Läget 2018

Den budget för 2018 som antogs av kommunfullmäktige i novem-
ber 2017 innehöll ett budgeterat resultat på +34,4 mnkr. Det är 1,8 
procent av skatteintäkterna, generella statsbidrag, utjämning och 
fastighetsavgift. För att upprätthålla god ekonomisk hushåll-
ning enligt praxis har 2 procent ansett som ett rimligt mål. I en 
expansiv kommun med befolkningsökning och därmed behov av 
omfattande investeringar bör det ekonomiska målet vara högre. 
Det ekonomiska målet som fastställts av kommunfullmäktige i 
Värnamo kommun är +2,5 procent i genomsnitt mätt över sex år 
(2016–2021).
 Kommunen redovisar för första halvåret 2018 ett resultat på 

-30 mnkr. Motsvarande resultat 2017 var +18 mnkr. 
 Prognosen för resultatet vid årets slut visar ett underskott 
17 mnkr; alltså avsevärt mycket sämre än budget. 
 Kostnaderna för kommunen fördelas inte lika mellan första och 
andra halvåret. Andra halvåret har i regel lägre kostnader främst 
beroende på att lönekostnaderna i juli är lägre till följd av perso-
nalens semester. Semesterlönerna betalas med medel som belastat 
resultatet under den tid denna tjänas in. 
 Nämnderna visar i sin helårsprognos ett förväntat underskott 
mot budget på sammanlagt hela -49 mnkr. Alla de fyra största 
nämnderna/utskotten visar underskott i sina helårsprognoser.

• Barn- och utbildningsnämnden -13,9 mnkr
• Omsorgsnämnden -14,8 mnkr
• Medborgarnämnden -17,3 mnkr
• Tekniska utskottet (kommunstyrelsen) -7,2 mnkr

Detta är inte acceptabelt. Vissa mindre underskott för nämnderna 
kan uppstå i en omfattande och ibland svårpåverkabar verksamhet 
men inte i denna omfattning.
 Ofta finns en försiktighet i de första prognoserna som upprättas 
under året men det räcker inte som förklaring till den uppkomna 
situationen. Andra omständigheter utom kommunens kontroll är 
inte heller tillräckliga skäl.
 Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas 
(några är obligatoriska). Genom beslut om reglementen tilldelas 
nämnderna uppdrag att bedriva viss verksamhet. Kommunfull-
mäktige beslutar årligen vilken budgetram dessa nämnder ska 
tilldelas för att genomföra uppdraget.
 Inom budgetramen har nämnderna och dess förvaltningar en 
stor frihet att själva bestämma hur budgetmedlen ska fördelas 
och hur verksamheten ska organiseras och bedrivas; dock med 
beaktande av de lagar, föreskrifter och avtal som finns för verk-
samheten.
Nämnderna måste bedriva verksamheten inom den tilldelade bud-
getramen. Någon rätt att använda andra medel än dessa har inte 
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nämnderna utan ett godkännande från kommunfullmäktige.
 Även om utbud, kvalitet och omfattning av verksamheten 
påverkas måste en anpassning ske till det ekonomiska utrymmet. 
Något annat uppdrag har inte kommunfullmäktige gett kommun-
styrelsen och nämnderna.
 För att begränsa de berörda nämndernas underskott till årets 
slut måste aktiva och genomgripande åtgärder beslutas av berörda 
nämnder och omgående genomföras. Nämnderna har påbörjat ett 
sådant arbete

Investeringar

Kommunens investeringar uppgår under första halvåret 2018 till 
100 mnkr. De största investeringarna avser överföringsledningar 
för vatten och avlopp mellan Bredaryd och Värnamo, exploate-
ring av nytt bostadsområde Draken-Ödlan, samt ombyggnad av 
delar av Östboskolan i Värnamo. 
 Prognostiserade investeringar för helåret uppgår till 356 mnkr. 
Anslagna medel till investeringar är hela 527 mnkr; vilket 
innebär att trots stora investeringar under slutet av året kommer 
en stor del inte att genomföras detta år. Om den prognostiserade 
investeringsvolymen ska stämma ska investeringarna uppgår till 
över 40 mnkr i snitt per månad under juli–december. Vid augusti 
månads utgång är investeringarna 129 mnkr. 
 
Befolkningsutveckling

Efter en mellanperiod på två år (2008–2009) då kommunens 
invånarantal sjönk har under åren 2010–2018 befolkningsantalet 
åter ökat, under detta års första sex månader med 149 (34.355) 
personer. Årets ökning ligger över planen som långsiktigt ska 
innebära att kommunen har 40 000 invånare år 2035.

Balanskravet utifrån helårsprognos

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga 
kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balan-
skravet ska återställas inom de närmaste tre budgetåren. Kommu-
nen har inte några underskott från tidigare år som ska återställas.
 Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar 
ska inte ingå i avstämning mot balanskravet i kommunallagen. 
Däremot ska vinster vid försäljning av exploateringsfastigheter 
ingå. Årets prognostiserade resultat på -17,1 mnkr blir, efter 
justering för realisationsvinsterna med 2,1 mnkr, sammanlagt 

-19,2 mnkr. Det innebär att kommunen under 2018, om bokslutet 
blir enligt nuvarande prognos, inte kommer att uppfylla lagens 
krav om balans i ekonomin. 

Avstämning god ekonomisk hushållning utifrån prognos

Avstämning av de övergripande verksamhetsmålen och de finan-
siella målen sker i särskilt avsnitt i denna delårsrapport. Avstäm-

ningen av nämndernas verksamhetsmål för 2018 sker i respektive 
nämnds verksamhetsberättelse

Framtidsperspektiv

Den demografiska utvecklingen i landet ställer stora krav på den 
kommunala verksamheten i framtiden. Fler äldre och fler unga 
samtidigt som utvecklingen av befolkningen i arbetsför ålder ser 
ut att öka betydligt mer blygsamt. 
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Det innebär i praktiken att färre personer ska försörja fler. Det 
innebär också att konkurrensen om arbetskraften ökar och risken 
att rekryteringssvårigheter uppstår är tydlig.
 För att möta detta och kunna behålla en verksamhet med ett 
brett utbud och med en god kvalitet måste kommunen vara en 
attraktiv arbetsgivare och effektiviseringar genomföras samtidigt 
som fler människor behöver arbeta mer och under ett längre 
arbetsliv. Ett lyckat integrationsarbete är också en viktig förutsätt-
ning.
 Digitaliseringen är ett hjälpmedel för att bedriva en mer 
kostnadseffektiv verksamhet. Värnamo kommun satsar stort på 
digitalisering och ökad kunskap i hur denna teknik kan användas. 
 Trots ekonomiska problem under innevarande år och framtida 
utmaningar kan och kommer Värnamo kommun fortsätta att be-
driva en verksamhet med ett brett utbud och med en god kvalitet.
 Det finns en vilja och handlingskraft att lösa problem, hitta 
alternativa och smarta lösningar som är kostnadseffektiva.
 Uppdraget är inte enkelt men innehållet också stora möjligheter 
att även i framtiden bygga välfärd för invånare och besökare i 
Värnamo kommun.
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Anställda

2018-06-30 2017-12-31

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 65 66 65 7 7 66 68 66 5 5

Tekniska förvaltningen 194 190 191 6 6 187 183 184 12 12

Upphandlingsförvaltningen 15 16 15 2 2 17 16 16 2 2

Samhällsbyggnadsförv. 85 84 84 5 5 81 80 80 8 8

Serviceförvaltningen 195 169 173 7 6 187 162 164 20 16

Kulturförvaltningen 23 22 21 6 6 24 22 22 5 4

Barn- och utbildnings förvalt. 1058 1029 1017 224 199 1073 1036 1028 224 198

Omsorgsförvaltningen 967 827 816 71 59 949 803 794 72 57

Medborgarförvaltningen 198 192 192 72 68 206 199 200 68 64

Totalt 2 800 2 595 2 574 400 358 2 790 2 569 2 554 416 366

Tabell 1 Personalvolym per förvaltning den 30 juni 2018 jämfört med 31 december 2017.

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare (grundanställningar) har 
ökat med 20 och antalet tidsbegränsat månadsanställda har minskat 
med 8 årsarbetare jämfört med 31 december 2017. Sammantaget 
en ökning motsvarande 12 årsarbetare. Heltidspolicyn som gäller 
från den 1 januari 2018 har som vision att anställning på heltid ska 
vara norm för tillsvidareanställda medarbetare. Policyn kommer att 
innebära att antalet tillsvidareanställda årsarbetare ökar.
 Tillsvidareanställda årsarbetare (grundanställningar) har främst 

För kompletta personalekonomiska nyckeltal hänvisas till det 
separata dokumentet Personalekonomisk redovisning 2017.

Personalredovisning

ökat inom omsorgsförvaltningen, serviceförvaltningen och teknis-
ka förvaltningen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen samt 
medborgarförvaltningen har antalet tillsvidareanställda årsarbetare 
minskat. De tidsbegränsat månadsanställda har minskat med 8 
årsarbetare. Inom serviceförvaltningen finns färre tidsbegränsat 
anställda inom kostverksamheten och resurspoolen. Inom tekniska 
förvaltningen finns färre tidsbegränsat anställda inom verksamhe-
terna lokalvård och fritid.   

De totala kostnaderna för övertid och mertid är cirka 1,4 mkr 
eller 13,1 procent högre 2018 jämfört med 2017. Kostnaderna för 
övertid är cirka 1,4 mkr eller 33 procent högre och kostnaderna 
för fyllnadslön är oförändrade. Kostnaderna för övertid är högre 

180101–180630 170101–170630

Övertid tkr Fyllnadslön tkr Totalt tkr Övertid tkr Fyllnadslön tkr Totalt tkr

Kommunledningsförvaltningen 37 5 42 208 30 238

Tekniska förvaltningen 1253 21 1274 897 35 932

Upphandlingsförvaltningen 3 0 3 0 0 0

Samhällsbyggnadsförvaltningen 240 151 391 345 230 575

Serviceförvaltningen 28 303 331 83 280 363

Kulturförvaltningen 30 34 64 0 14 14

Barn- och utbildnings förvaltningen 867 845 1712 438 901 1339

Omsorgsförvaltningen 2577 4860 7437 1839 4804 6643

Medborgarförvaltningen 532 281 813 421 208 629

Periodiseringspost, ej fördelad per förvalt. 58 0 58 -8 -8

Totalt 5 625 6 500 12 125 4 223 6 502 10 725

Tabell 2. Kostnader i redovisningen för övertid och mertid (exkl. PO-tillägg) i tkr per förvaltning. Fyllnadslön utgår när en deltidsan-ställd utför arbete på tid utöver den 
fastställda arbetstiden (fyllnadstidsarbete).

främst inom omsorgsförvaltningen men även inom tekniska 
förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Eftersom 
kostnaderna för övertid är högre första halvåret 2018 jämfört med 
2017 kommer en separat analys göras. 

Övertid och mertid
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Då övertid och mertid även kan tas ut i ledighet kan enbart 
kostnaderna inte ge hela bilden av den faktiska övertiden och 
mertiden. Tabell 3 visar att det totala antalet övertids- och 
mertidstimmar inklusive uttagna timmar i ledighet är 3.614 eller 

180101–180630 170101–170630

Övertid tim Fyllnadslön tim Totalt tim Övertid tim Fyllnadslön tim Totalt tim

Kommunledningsförvaltningen 81 20 101 258 46 304

Tekniska förvaltningen 2992 96 3088 2285 204 2489

Upphandlingsförvaltningen 14 0 14 1 4 5

Samhällsbyggnadsförvaltningen 995 247 1242 1432 289 1721

Serviceförvaltningen 68 1673 1741 213 1701 1914

Kulturförvaltningen 75 152 227 0 49 49

Barn- och utbildnings förvalt. 1966 4181 6147 1306 4803 6109

Omsorgsförvaltningen 7242 25686 32928 4974 24547 29521

Medborgarförvaltningen 1415 1001 2416 1 326 852 2 178

Totalt 14 848 33 056 47 904 11 795 32 495 44 290

 Tabell 3. Antal övertids- och mertidstimmar per förv. Timmar för övertid i ledighet och fyllnad i ledighet ingår.

Övertid och mertid i timmar

cirka 8,2 procent fler första halvåret 2018 än första halvåret 
2017. Ökningen finns främst inom omsorgsförvaltningen. Antalet 
övertidstimmar är 3.053 timmar eller cirka 25,9 procent fler och 
antalet timmar för fyllnadslön är 561 eller cirka 1,7 procent fler.  

Kostnaderna för timlön är 0,9 mnkr eller cirka 3,3 procent lägre 
första halvåret 2018 jämfört med 2017 och antalet timmar är cirka 
5,1 procent färre. Antalet timmar för timlön har minskat eller är 
oförändrade inom samtliga förvaltningar  förutom inom servi-

ceförvaltningen där de ökat. Antalet timmar har minskat inom 
främst omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen 
samt medborgarförvaltningen.

180101–180630 170101–170630

Timlön tkr Timlön tim Timlön tkr Timlön tim

Kommunledningsförvaltningen 104 722 79 828

Tekniska förvaltningen 264 2 398 324 2 835

Upphandlingsförvaltningen 0 5 5 114

Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 113 1 142 1 260 1 761

Serviceförvaltningen 1 141 9 325 1 130 8 521

Kulturförvaltningen 74 602 173 1 199

Barn- och utbildnings förvaltningen 6 229 44 612 6 588 47 390

Omsorgsförvaltningen* 15 788 117 980 15 916 122 837

Medborgarförvaltningen 1 438 12 023 1 566 13 413

Periodiseringspost, ej fördelad per förvalt. 1 136 0 1 179 0

Totalt 27 287 188 809 28 220 198 898

 Tabell 4. Kostnader i redovisningen för timlön (exkl. PO-tillägg) i tkr samt antal timmar per förv. *Timlön PAN ingår. 

Timlön

Förvaltningsberättelse – Personalredovisning
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2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30

Kommunledningsförvaltningen 99,7 99,4 99,4 99,3 99,7

Tekniska förvaltningen 98,5 98,3 98,6 97,6 97,7

Upphandlingsförvaltningen 98,4 94,4 95,5 95,6 95

Samhällsbyggnadsförvaltningen 99,0 98,9 98,6

Serviceförvaltningen 89,2 89,2 86,9 87,6 86,4

Kulturförvaltningen 92,5 93,1 91 91,3 91,3

Barn- och utbildnings förvalt. 97,1 96,9 96,6 96,5 96,4

Omsorgsförvaltningen 85,3 84,4 84,9 84,8 85,1

Medborgarförvaltningen 97,0 96,7 97 96,6 97,1

Totalt 92,7 92,3 92,2 92,1 92,1

Tabell 5. Medelsysselsättningsgrad i % per förv. Hänsyn ej tagen till partiella ledigheter. Urval: tillsvidareanställda, aktuella anställningar.

Sysselsättningsgrad

cent men har ökat bland männen med 1,2 procentenheter till 4,7 
procent. Andelen sjukfrånvaro som är 60 dagar eller längre uppgår 
till 50,3 procent vilket är en minskning med 4,9 procentenheter 
jämfört med föregående period 2017.

Kön och åldersintervall 
Redovisning i procentenheter (%)

Sjuk-
frånvarotid 
180101–
180630

Andel ≥60 
dagar 

180101–
180630

Sjukfrånvarotid 
förändring mellan 
170101–170630 

och 180101–
180630

 Andel ≥60 dagar 
förändring mellan 
170101–170630 

och 180101–
180630

Kvinnor 00-29 7,2 37,9 -0,1 -2,8

Män 00-29 4,1 12,4 0,7 12,4

Totalt 00-29 6,5 34,2 0,1 -1,3

Kvinnor 30-49 7,1 49,0 0,1 -6,5

Män 30-49 3,4 27,2 0,7 -7,4

Totalt 30-49 6,3 46,6 0,3 -6,8

Kvinnor 50-99 8,4 59,2 0,0 -4,8

Män 50-99 6,2 46,2 1,9 3,7

Totalt 50-99 7,9 57,0 0,4 -4,2

Totalt kvinnor 7,7 52,6 0,0 -5,2

Totalt män 4,7 36,5 1,2 2,0

Totalt 00-99 7,1 50,3 0,3 -4,9

Tabell 7. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid utifrån åldersintervall och kön. Urval: 
tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda. Kolumnen ”andel≥60 dagar” avser 
den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 
60 dagar eller mer. 

Sjukfrånvaron har ökat inom samtliga åldersintervall. Störst är 
ökningen inom intervallet 50 år och äldre där den ökat med 0,4 
procentenheter. Den långa sjukfrånvaron har minskat med 4,9 
procentenheter. Den har minskat med 5,2 procentenheter bland 
kvinnorna medan den ökat med 2,0 procentenheter bland männen. 
Långtidssjukfrånvaron har minskat inom samtliga åldersintervall. 
Störst är minskningen inom intervallet 30–49 år med 6,8 procent-
enheter.
 Värnamo kommun arbetar aktivt med främjande, förebyggande 
och rehabiliterande åtgärder. Våren 2018 genomfördes hälsout-

Medelsysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda är 0,4 
procentenheter högre än  vid årsskiftet och 0,5 procentenheter 
högre jämfört med delåret 2017. Jämfört med årsskiftet har den 
största förändringen skett inom omsorgsförvaltningen som ökat 
0,9 procentenheter men även barn- och utbildningsförvaltningen 
har ökat med 0,2 procentenheter. En avgörande orsak till den 
högre medelsysselsättningsgraden är Heltidspolicyn som gäller i 
kommunen från 1 januari 2018. Denna innebär att vid nyanställ-
ning är målet att samtliga tillsvidareanställningar annonseras på 
heltid samt att befintliga medarbetare tillfrågas om de önskar höja 
sin sysselsättningsgrad. Den högre medelsysselsättningsgraden 
inom omsorgsförvaltningen per 30 juni 2018 antas ha påverkats 
av att nyanställningar ska göras på heltid samt att översyn-/erbju-
dandefasen delvis påbörjats.

Totalt 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30

Sysselsättningsgrad 100 % 65,9 64,1 63,5 62,7 63,4

Sysselsättningsgrad 75–99 % 24,2 25,0 25,9 25,6 26,1

Sysselsättningsgrad 0–74 % 9,9 10,9 10,6 11,7 10,5

Tabell 6. Andel anställningar utifrån sysselsättningsgrad. Urval: tillsvidareanställda 
och tidsbegränsat månadsanställda, aktuella anställningar.

Av tabell 6 framgår att andel anställda (inklusive tidsbegränsat 
månadsanställda) som har en heltidsanställning är 2,4 procenten-
het högre jämfört med förra delåret. Anställningar som uppgår till 
75–99 procent är 1,7 procentenheter lägre och anställningar som 
har en sysselsättningsgrad 0–74 procent är 0,7 procentenheter 
lägre jämfört med 30 juni 2017.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har första halvåret ökat med 0,4 procent-
enheter från 6,7 procent till 7,1 procent jämfört med motsvarande 
period 2017. Sjukfrånvaron bland kvinnor är oförändrad 7,7 pro-

Förvaltningsberättelser – Personalredovisning
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bildningen för sjunde gången tillsammans med företagshälsovår-
den. Syftet är att stimulera medarbetare till en livsstil som stärker 
hälsan samt minskar såväl korttidssjukfrånvaro som risken för 
längre sjukfrånvaro. Utvärderingen visar bl.a. att antalet sjukfrån-
varotillfällen har minskat för deltagarna. Uppföljning av de sex 
tidigare genomförda utbildningarna visar att antalet sjukfrånva-
rotillfällen minskat jämfört med antalet tillfällen innan påbörjat 
utbildningstillfälle. Värnamo kommun arbetar också med bland 
annat olika friskvårdsinsatser och grupputvecklingsinsatser. 
 Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och mest utsatta är 
kvinnor i kontaktyrken (t.ex. socialsekreterare, förskollärare, 
undersköterskor).  En åtgärd för att motverka ökad psykisk ohälsa 
och ökad sjukfrånvaro är ESF-projektet ”En hälsosam arbetsplats 
för ett hälsosamt arbetsliv i” vilket Värnamo kommun ingår. I 
projektet (som pågår 170401–200331) deltar sju kommuner i Jön-
köpings län, Region Jönköping och Kommunal. Målgruppen för 
projektet är kvinnor inom områdena vård- och omsorg, förskolor 
samt måltidspersonal. Projektet omfattar fyra primära påver-
kansområden som var och en har en avgörande betydelse för att 
åstadkomma en mer hälsosam arbetsplats och ett mer hälsosamt 
yrkesliv. Dessa är:
• Att arbetsplatsen har en väl utvecklad kvalitetskultur
• Att arbetsplatsen har ett fungerande chefs- och ledarskap
• Att arbetsplatsen är jämställd
• Att arbetsplatsen använder sina resurser på ett väl avvägt sätt

Under första halvåret 2018 har fellowship (lärande nätverk, en 
modell för förbättringsarbete) genomförts när det gäller Att främja 
egen hälsa, Utvecklande arbetsplatsträffar och värdeskapande pro-
cesser. Fellowshipen genomförs i samverkan mellan deltagande 
kommuner i projektet. Till hösten planeras fellowship kring bl.a. 
att utveckla metoder för tidiga insatser gentemot medarbetare i 
riskzon för ohälsa samt omtankesamtal. Utbildningsinsats i form 
av en inspirationsföreläsning/medarbetardagar med syfte att främ-
ja psykisk hälsa där målgruppen är samtliga medarbetare kommer 
att genomföras i november månad.

I syfte att förbättra och kvalitetssäkra kommunens rehabiliterings-
arbete har införandet av HälsoSAM, en funktion i kommunens 
PA-lönesystem påbörjats. HälsoSAM ska vara ett stöd för att styra 
och hjälpa cheferna i deras arbete med att identifiera och doku-
mentera åtgärder för att undvika ohälsa och för att få sjukskrivna 
personer tillbaka till arbete. 

Sjukfrånvarotid 
Förvaltning (%)

Sjuk-
frånvarotid 
180101–
180630

Andeldagar 
≥60 dagar 
180101–
180630

Sjukfrånvarotid 
förändring mellan 
170101–170630 

och 180101–
180630

 Andel ≥60 dagar 
förändring mellan 
170101–170630 

och 180101–
180630

Kommunledningsförv. 2,3 0,0 -0,4 -29,8

Tekniska förvaltningen 5,8 54,1 0,8 -4,3

Upphandlingsförv. 5,3 43,5 -6,9 -27,0

Sammhällsbyggnadsförv* 2,7 29,0 -0,2 -4,9
Serviceförvaltningen 9,2 49,8 0,0 1,4

Kulturförvaltningen 10,2 72,5 6,4 11,7

Barn- och utbildnings- 
förvaltningen 

5,8 50,8 0,7 -3,8

Omsorgsförvaltningen 8,8 52,4 -0,2 -4,8

Medborgarförvaltningen 8,9 43,6 0,3 -12,0

Totalt 00–99 7,1 50,3 0,3 -4,9

Tabell 8. Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning. Urval: tillsvidarean-
ställda och tidsbegränsat månadsanställda. För medborgarförvaltningen ingår 78 
medarbetare på BEA-avtalet.

Den totala sjukfrånvarotiden har minskat inom upphandlingsför-
valtningen, kommunledningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen 
och samhällsbyggnadsförvaltningen men har ökat inom kulturför-
valtningen, tekniska förvaltningen, barn- och utbildningsförvalt-
ningen och medborgarförvaltningen. Inom serviceförvaltningen 
finns ingen skillnad  jämfört med föregående period 2017.
 Långtidssjukfrånvaron har minskat inom samtliga förvaltningar 
förutom inom kulturförvaltningen och serviceförvaltningen där 
den ökat. Vid förändringar i de förvaltningar med relativt få antal 
medarbetare påverkas sjukfrånvaron märkbart när någon enstaka 
medarbetare blir sjuk eller återkommer i arbete efter sjukfrånvaro.
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Sommaren 2018 var solig och varm och många hade frågor om vattenkvaliteten vid badplatserna. Här tas vattenprov vid Prostsjön.
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Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not
Justerad Budget 

2018
Prognos             

2018
Budget-
avvikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06 Bokslut 2017

Verksamhetens intäkter 1 250,3 279,3 554,5

Verksamhetens kostnader 2 -1 190,9 -1 151,8 -2 263,6

Nettokostnad exkl avskrivningar -1 796,8 -1 840,7 -43,9 -940,6 -872,5 -1 709,1

Avskrivningar 3 -100,6 -103,8 -3,2 -50,2 -47,0 -99,7

Verksamhetens nettokostnader -1 897,4 -1 944,5 -47,1 -990,8 -919,5 -1 808,8

Skatteintäkter 4 1 606,9 1 609,0 2,1 803,1 780,5 1 562,1

Generella statsbidrag och utjämning 5 318,4 313,4 -5,0 154,7 154,5 315,2

Finansiella intäkter 6 7,2 8,0 0,9 4,6 4,1 6,9

Finansiella kostnader 7 -5,0 -3,0 2,0 -1,7 -1,5 -3,1

Årets resultat 30,0 -17,1 -47,1 -30,1 18,1 72,3

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen -17,1 -17,1 -30,1 18,1 72,3

Reducering av realisationsvinster -2,1 -2,1 -2,1 -6,9 -11,1

Årets balanskravsresultat 0,0 -19,2 -19,2 -32,2 11,2 61,2

Räkenskaper

Resultaträkning

Teknik förenar elever och äldre i teknik- och sinnesrummet  på Linneberg. Ett exempel på att samverkan mellan kommunens förvaltningar ger viktiga mervärden.
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Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not
Justerad budget       

2018
Utfall tom 

2018-06
Utfall tom 

2017-06 Bokslut 2017

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 2 156,7 1 767,4 1 657,3 1 701,4

Maskiner och inventarier 9 ingår ovan 124,0 127,0 145,0

Finansiella anläggningstillgångar 10 34,0 26,8 21,6 21,2

Summa anläggningstillgångar 2 190,7 1 918,2 1 805,9 1 867,6

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 11 11,0 11,3 11,9 11,6

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

     Förråd, lager och exploateringsfastigheter 12 ingår nedan 5,1 7,4 5,8

     Kortfristiga fordringar 13 ingår nedan 156,6 146,2 154,1

     Kassa och bank 14 311,0 222,4 299,5 335,3

Summa omsättningstillgångar 311,0 384,1 453,1 495,2

SUMMA TILLGÅNGAR 2 512,6 2 313,6 2 270,9 2 374,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 15 1 504,6 1 463,7 1 433,9 1 488,1

Därav årets resultat 30,0 -30,1 18,1 72,3

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 ingår nedan 40,9 40,9 39,4

Andra avsättningar 17 141,0 97,0 101,2 100,9

Summa avsättningar 141,0 137,9 142,1 140,3

Skulder

Långfristiga skulder 18 462,0 261,6 302,9 310,0

Kortfristiga skulder 19 405,0 450,4 392,0 436,0

Summa skulder 867,0 712,0 694,9 746,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 512,6 2 313,6 2 270,9 2 374,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter Inga Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 20

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar a 601,2 616,5 590,1

Övriga ansvarsförbindelser b 2 470,0 2 470,3 2 469,7

Medlemskap i Kommuninvest c

Räkenskaper

Balansräkning
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Räkenskaper

Kassaflödesanalys

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not

Justerad 
budget               
2018

Utfall          
2018-01 till 

2018-06

Utfall          
2017-01 till 

2017-06 Bokslut 2017

Den löpande verksamheten

Årets resultat 30,0 -30,1 18,1 72,3

Justering för ej likviditetspåverkande poster 21 101,2 45,3 42,5 98,3

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 131,2 15,2 60,6 170,6

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0,0 -2,5 12,2 4,3

Ökning/minskning förråd exkl. exploateringsfastigheter 0,0 -0,3 -0,1 0,2

Investeringar i exploateringsfastigheter -48,8 0,0 -0,6 -3,7

Försäljning av exploateringsfastigheter 23,5 1,6 2,6 4,1

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0,0 14,5 -78,7 -34,7

Kassaflöde från den löpande verksamhet 105,9 28,5 -4,0 140,8

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -303,8 -99,5 -80,9 -189,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10,0 6,5 7,6 12,4

Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -293,8 -93,0 -73,3 -176,6

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 150,0 0,0 50,0 0,0

Amortering av långfristiga skulder. 0,0 -50,0 -50,0 0,0

Ökning anslutningsavgifter vatten & avlopp 7,5 1,6 5,7 0,0

Ökning/minskning investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökning/minskning av långfristiga fordringar -12,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 145,5 -48,4 5,7 0,0

Årets kassaflöde -42,4 -112,9 -71,6 -35,8

Likvida medel vid årets början 125,0 335,3 371,1 371,1

Likvida medel vid periodens slut 82,6 222,4 299,5 335,3
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Räkenskaper

Not 1. Verksamhetens intäkter 2018-06-30 2017-06-30

Försäljning, taxor och avgifter 84 464 92 933

Hyror och arrenden 21 829 21 437

Bidrag 100 560 118 025

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 38 501 37 399

Övrigt 4 974 9 466

Summa verksamhetens intäkter 250 328 279 260

Not 2. Verksamhetens kostnader 2018-06-30 2017-06-30

Löner och pensioner inkl sociala kostnader -841 567 -812 212

Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier -38 688 -39 244

Lämnade bidrag -36 244 -32 846

Köp av huvudverksamhet -93 391 -90 408

Diverse köpta tjänster -64 092 -64 975

Hyra/lesing av lokaler, mark och anläggningstillgångar -55 522 -50 855

Bränsle, energi och vatten -22 392 -22 338

Kostnder för transportmedel, transporter och resor -28 752 -27 829

Övriga kostnader -12 883 -11 069

Förändring deponireserv 2 611 0

Summa verksamhetens kostnader -1 190 920 -1 151 776

Not 4. Skatteintäkter 2018-06-30 2017-06-30

Preliminär kommunalskatt 806 702 784 414

Preliminär slutavräkning innevarande år 785 -5 871

Slutavräkningsdifferens föregående år -4 399 2 779

Mellankommunal kostnadsutjämning inom Jönköpings län 0 -780

Summa skatteintäkter 803 088 780 542

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning 2018-06-30 2017-06-30

Inkomstutjämningsbidrag 123 150 123 110

Regleringsavgift/-bidrag 2 684 -165

Kostnadsutjämningsbidrag, LSS 8 330 8 494

Kommunal fastighetsavgift 32 282 30 186

Generella bidrag från staten 7 503 6 819

Kostnadsutjämningsavgift -19 279 -13 976

Summa generella statsbidrag och utjämning 154 670 154 468

Not 6. Finansiella intäkter 2018-06-30 2017-06-30

Ränteintäkter 172 66

Övriga utdelningar 1 513 1 508

Erhållna borgensavgifter 2 685 2 354

Övriga finansiella intäkter 204 212

Summa finansiella intäkter 4 574 4 140

Not 7. Finansiella kostnader 2018-06-30 2017-06-30

Ränta pensionsavsättning -522 -390

Övriga räntekostnader och finansiella kostnader -1 141 -1 129

Summa finansiella kostnader -1 663 -1 519

Not 3. Avskrivningar 2018-06-30 2017-06-30

Avskrivning fastigheter och anläggningar enligt plan -30 155 -28 532

Avskrivning maskiner och inventarier enligt plan -19 999 -18 462

Nedskrivning, anläggningstillgångar 0 -8

Summa avskrivningar -50 154 -47 002

Noter

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar 2018-06-30 2017-06-30

Aktier och andelar 17 686 12 459

Aktier i koncernföretag - Värnamo Stadshus AB 4 000 4 000

Långfristig fordran 70 105

Bostadsrätter 5 092 5 091

Summa finansiella anläggningstillgångar 26 848 21 655

Not 11. Bidrag till infrastruktur 2018-06-30 2017-06-30

Bidrag till Trafikverket för åtgärder väg 27 13 951 13 951

Ackumulerad upplösning -2 631 -2 073

Summa bidrag till infrastruktur 11 320 11 877

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 på 25 år. 

Not 12. Förråd, lager och 
exploateringsfastigheter 2018-06-30 2017-06-30

Förråd vaktmästeriet 95 81

Förråd skogsprodukter 340 326

Förråd, Nydalavägen 1 891 1 766

Exploateringsfastigheter 2 799 5 232

Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter 5 125 7 405

Not 13. Kortfristiga fordringar 2018-06-30 2017-06-30

Kundfordringar 30 838 21 300

Fordringar på staten 56 297 68 603

Skattefordran 7 848 0

Fordran mervärdeskatt (Ludvikamoms) 15 965 12 167

Kortfristig del av långfristig fordran 35 225

Övriga kortfristiga fordringar 45 580 43 903

Summa kortfristiga fordringar 156 563 146 198

Not 14. Kassa och bank 2018-06-30 2017-06-30

Summa kassa och bank 222 396 299 488

Kommunen har en outnyttjad checkräkningskredit om 25 mnkr (25 mnkr). Hela kon-
cernen har en gemensam outnyttjad checkräkningskredit om 100 mnkr (100 mnkr)

Not 8. Mark, byggnader och anläggningar 2018-06-30 2017-06-30

Redovisat värde vid årets början 1 701 444 1 621 981

Årets investeringar 0 33 026

Årets pågående investeringar 99 506 31 387

Årets avyttringar/utrangeringar -3 346 -554

Årets avskrivningar -30 155 -28 532

Årets nedskrivningar 0 0

Omklassificeringar 0 0

Redovisat värde vid delårets slut 1 767 449 1 657 308

Avskrivningstider 0-50 år 0-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Not 9. Maskiner och inventarier 2018-06-30 2017-06-30

Redovisat värde vid årets början 145 055 129 173

Årets investeringar 0 16 449

Årets avyttringar/utrangeringar -1 076 -152

Årets avskrivningar -19 999 -18 462

Årets nedskrivningar 0 0

Omklassificeringar 0 0

Redovisat värde vid årets slut 123 980 127 008

Avskrivningstider 0-50 år 0-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.
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Räkenskaper – Noter

Not 17. Andra avsättningar 2018-06-30 2017-06-30

Återställning deponi 23 401 25 117

VA-investeringsfond 73 604 76 104

Summa andra avsättningar 97 005 101 221

Not 15. Eget kapital 2018-06-30 2017-06-30

Årets resultat -30 115 18 113

Resultatutjämningsreserv 0 0

Uppskrivning av värde på insatskapital hos Kommunin-
vest ekonomisk förening 5 685 2 449

Övrigt eget kapital 1 488 145 1 413 374

Summa eget kapital 1 463 715 1 433 936

Not 18. Långfristiga skulder 2018-06-30 2017-06-30

Lån i banker och kreditinstitut 200 000 250 000

VA-anläggningsavgifter* 57 144 51 755

Investeringsbidrag 4 426 1 138

Summa långfristiga skulder 261 570 302 892

Av beloppet ovan kommer 626 tkr ytterligare att återföras som intäkt under 2018 samt därutöver 
2 % av de anläggningsavgifter som erhålls under resten av året.

Not 19. Kortfristiga skulder 2018-06-30 2017-06-30

Skuld bolag, koncernkonto 87 919 67 859
Leverantörsskulder 71 080 55 481
Preliminär inkomstskatt för anställda 26 111 25 862
Skulder till staten 6 147 6 498
Upplupna löner 16 432 17 431
Upplupna semesterlöner 92 189 88 653
Upplupna sociala avgifter 66 958 64 466
Upplupen särskild löneskatt 13 371 12 269
Upplupna pensioner individuell del, exkl. särskild 
löneskatt

26 732 25 874

Förutbetalda skatteintäkter 11 303 9 989
Övriga kortfristiga skulder 32 147 17 587

Summa kortfristiga skulder 450 389 391 969

Not 16 och 20. Avsättningar för pensioner och likn. förpliktelser
Utgående skuld och ansvarsförbindelse per 2018-06-30 baserar sig på en särskild 
beräkning av pensionsadministratören. 

2018-06-30 2017-06-30

b) Övriga ansvarsförbindelser

Borgen

Borgen gentemot Värnamo Stadhus AB, varav utnyttjat 
209 500 tkr (209 500 tkr)

276 000 276 000

Borgen gentemot Värnamo Kommunala Industrifast-
igheter AB, varav utnyttjat 596 000 tkr (535 000 tkr) 596 000 596 000

Borgen gentemot Finnvedsbostäder AB, varav utnyttjat 
1 076 831 tkr (792 376 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 586 tkr (645 tkr) 1 800 1 800

Kommunalt borgensansvar egnahem, per 2017-12-31 79 173

Övriga borgensförbindelser, per 2017-12-31 300 300

Summa borgen 2 469 179 2 469 273

Privata medel, per 2017-12-31 7 17

Donationer att förvalta 844 994

Summa övriga ansvarsförbindelser 2 470 030 2 470 284

c) Medlemskap i Kommuinvest

Värnamo kommun har i april 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommun-
invest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 
2018-06-30 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-
förbindelser.     
 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett ev. 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 upp-
skattning av den finansiella effekten av Värnamo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensför-
bindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser 
till 418,9 mdkr och totala tillgångar till 413,6 mdkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 2 389 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 387 mnkr.   

Not 21. Justering för ej likviditets-
påverkande poster 18-06-30 17-06-30

Justering för av- och nedskrivningar 50 154 47 002

Pensionsavsättning 1 524 3 854

Återställning deponi -2 611 0

VA-investeringsfond -1 250 -1 250

Reavinst (-)/reaförlust (+) vid försäljning av anläggnings-
tillgångar

-2 096 -6 875

Reavinst (-)/reaförlust (+) vid försäljning av exploaterings-
fastigheter

-606 -547

Upplösning av infrastrukturbidrag 279 279

Upplösning av investeringsbidrag -101 0

Summa justering för ej likvidpåverkande poster 45 293 42 463

Not 20. Ansvarsförbindelser 2018-06-30 2017-06-30

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna 601 234 616 528

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 19470317-19470417 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 4 069 4 069

Summa genomförda inlösen av pensionsrätter intjä-
nade före 1998 156 566 156 566
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Räkenskaper

Nämnd/styrelse Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2018
Prognos 

2018
Budget-

avvikelse
Utfall tom 

2018-06
Utfall tom 

2017-06 Bokslut 2017

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige

- Kommunledningsförvaltning 89,5 86,0 3,5 40,0 33,7 75,5

- Campus Värnamo 20,4 20,3 0,1 9,9 7,9 16,2

- Tekniskt utskott 82,7 89,9 -7,2 54,8 45,2 90,4

Upphandlingsnämnd 10,7 10,2 0,5 4,5 4,9 9,4

Samhällsbyggnadsnämnd 64,6 64,6 0,0 30,5 34,3 63,2

Servicenämnd 25,6 25,6 0,0 11,8 10,3 22,0

Kulturnämnd 29,2 29,0 0,2 16,7 14,5 25,2

Barn- och utbildningsnämnd 807,9 821,8 -13,9 431,0 430,1 819,3

Omsorgsnämnd 587,3 602,1 -14,8 298,9 281,3 562,8

Medborgarnämnd 136,0 153,3 -17,3 74,2 58,3 134,6

Överförmyndare 2,0 2,3 -0,3 1,4 1,1 1,9

Kommunens revisorer 1,5 1,5 0,0 0,6 0,6 1,5

Summa nämnder och styrelser 1 857,4 1 906,6 -49,2 974,3 922,2 1 822,0

Nämnd/styrelse Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2018
Prognos 

2018
Budget-

avvikelse
Utfall tom 

2018-06
Utfall tom 

2017-06 Bokslut 2017

Summa nämnder och styrelser                  (Omvänt tecken) -1 857,4 -1 906,6 -49,2 -974,3 -922,2 -1 822,0

Finansiering (kommunstyrelse) 1 887,4 1 889,5 2,1 944,2 940,5 1 894,3

Årets resultat 30,0 -17,1 -47,1 -30,1 18,3 72,3

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

Driftredovisning
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Räkenskaper

Nämnd/styrelse Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2018
Prognos 

2018
Budget-

avvikelse
Utfall tom 

2018-06
Utfall tom 

2017-06 Bokslut 2017

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige   

- Kommunledningsförvaltning 7,9 6,9 1,0 2,5 1,2 3,2

- Campus Värnamo 2,1 2,1 0,0 1,6 0,2 1,5

- Tekniskt utskott 294,4 209,0 85,4 79,1 64,3 148,2

Upphandlingsnämnd 3,3 2,7 0,6 0,5 0,3 0,5

Samhällsbyggnadsnämnd 101,3 80,6 20,7 2,0 1,9 2,8

Servicenämnd 16,4 14,7 1,7 2,0 5,7 9,6

Kulturnämnd 10,0 8,3 1,7 6,0 0,8 1,9

Barn- och utbildningsnämnd 14,1 13,9 0,2 2,7 3,4 15,5

Omsorgsnämnd 32,3 14,8 17,5 2,7 3,1 8,8

Medborgarnämnd 3,4 3,4 0,0 0,4 0,5 0,7

Finansiering (kommunstyrelse) 41,6 0,0 41,6 0,0 0,0 0,0

Summa nettoinvesteringar 526,8 356,4 170,4 99,5 81,4 192,7

Av årets nettoinvesteringar utgör viss del exploatering av mark för försäljning. Dessa redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen.  
 

Periodens största investeringar Nämnd
Utfall 

1801-1806
Totalt utfall 

tom 180630

Överföringsledning Bredaryd-St-
omsjö

Tekniskt 
utskott

9,4

Draken-Ödlan nytt bostadsområde
Tekniskt 
utskott

6,3

Ombyggnad Östboskolan hus B 
grundskola

Tekniskt 
utskott

5,6

Nytt industriområde Vita Rör 2017
Tekniskt 
utskott

5,4

Östboskolan tillagningskök
Tekniskt 
utskott

3,7

Kontaktcenter Stadshuset
Tekniskt 
utskott

2,4

Ombyggnad personallokaler 
Fastighetsavd

Tekniskt 
utskott

2,1

Nöbbele SPU
Tekniskt 
utskott

1,8

Fördelning investeringar för perioden 1801-1806 
Utgifter 

2015

Investeringar i skattefinansierad verksamhet 77,6

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet 21,9

Summa nettoinvesteringar 99,5

Investeringsredovisning
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Räkenskaper

Delårsbokslutet 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 
ekonomiska 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.  
 I bokslutet 2017 och delårsbokslutet 2018 redovisar VA-verk-
samheten ett underskott. Underskottet redovisas och märks upp 
under eget kapital. Underskottet ska hämtas hem av VA-verksam-
heten inom en treårsperiod.

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommu-
nalförbund där kommunen har minst 20 % inflytande i. Värnamo 
kommun ingår, tillsammans med tre grannkommuner, i kommu-
nalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö). Från 2018 
har verksamheten övergått till SÅM. 
 Någon sammanställd redovisning upprättas inte i delårsrappor-
ten. Däremot redovisas varje bolag för sig och ger en god bild av 
bolagens ekonomi och verksamhet under året. 

Jämförelsestörande poster

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

Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter föregående 

Redovisningsprinciper

och innevarande år baseras på SKL:s  aprilprognos. Prognosen för 
helåret är beräknad efter en ny prognos från SKL som upprättats 
i augusti. 

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 kostnaden 
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. För 2018 har ännu 
inga avskrivningar genomförts avseende årets investeringar. Det 
kommer att ske i slutet av året. Avskrivningarna kommer då börja 
löpa från det kvartal då investeringen tagits i bruk. Orsaken är ett 
omfattande och tidskrävande arbete med att planera och starta ett 
nytt ekonomisystem kommer att användas från 2019.

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 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.  
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Räkenskaper – Redovisningsprinciper

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora 
nominella belopp varje år. Avskrivningar påbörjas enligt följande:
 För investeringar som genomförs under jan–maj påbörjas 
avskrivningen från 1 mars. För investeringar genomförda jun–aug 
påbörjas avskrivningen från 1 juli. För investeringar genomförda 
sep–dec påbörjas avskrivningen från 1 oktober. Vid varje period 
görs en bedömning om vilka anläggningar som är avslutade och 
ska aktiveras för avskrivning. 
 Vid nybyggnationer där investeringsbeloppet överstiger 20 mnkr 
påbörjas avskrivningar mer exakt vid tidpunkten för ianspråkta-
gandet.  

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. 
Räntesatsen utgörs av den genomsnittliga räntesatsen för kommu-
nens långfristiga lån. 
 Anläggningstillgångarna redovisas som nettotillgång utan upp-
delning på ackumulerade anskaffningar och avskrivningar.

Avsättningar

Under 2011–2015 genomfördes byggnationen av ett nytt av-
loppsreningsverk. I nuläget pågår byggnation av därtill hörande 
överföringsledningar. Under de senaste åren har överskotten från 
VA-verksamheten 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-verksamheten uppgår till 2,5 mnkr. Ytterligare 
avsättning till fonden kan inte ske efter 2015.

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 48 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.

Kontaktcenter invigdes 11 juni 
och ska fungera som en väg in till 
kommunen, oavsett vilket ärende 
invånaren har. De har som främsta 
uppdrag att hjälpa invånare med 
information, rådgivning och viss 
handläggning.
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Kommunlednings-
förvaltningen

Personalutskott

Tekniskt utskott
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Värnamo 
Stadshus AB

Kommunförbundet SÅM
Samverkan Återvinning Miljö
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Värnamo kommunala 
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Värnamo Energi AB

Värnamo Energi
Produktion AB

Värnamo Elnät AB
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fullmäktige

Kommun-
styrelsen

Samhällsbyggnads-
nämnd

Värnamo kommuns organisation

Kommunfullmäktigesammanträde
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Årsberättelse per nämnd 

Nämndens mål

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Nämnden vill att kommunens utveckling kän-
netecknas av ökad hållbarhet, attraktivitet, 
tillväxt och trygghet. 60% av nyckeltalen för 
målkriterierna har utvecklats positivt 2017. 
Minst positiv utveckling inom hållbarhet. 
Befolkningsutvecklingen de senaste två åren 
har varit rekordstor med 1,3 resp. 0,9%. 

Förvaltningen har arbetat med revidering, 
analys och uppföljning av styrdokument.
Förändrad struktur för miljöredovisning sker 
från 2018 för ökad genomförandeandel. 
Arbetet med stads- och centrumutveckling 
och attraktiva boendemiljöer, samt kompe-
tensförsörjning för kommunen behöver än 
mer fokuseras. Hela Gummifabriken är i full 
drift från och med andra halvåret.

Kommunstyrelsen leder och stödjer förvalt-
ningarna genom att skapa förutsättningar att 
bedriva verksamheten med rätt kvalitet och 
resurseffektivitet.

Förvaltningen ska leda och utveckla kommu-
nens strategiarbete. Ge stöd genom service, 
följa upp och analysera resultat, samt medver-
ka till en effektiv resursanvändning. 
Värnamo kommun ska utveckla sin samver-
kan, där regionala nätverk blir allt viktigare.
Utvärderingen av kommunstyrelsens strate-
giforum visar att konkret arbete satts igång 
inom flera områden. 

Fortsatta åtgärder behövs utifrån övriga 
förvaltningars svar på enkät. Det operativa 
stödet till chefer avseende HR, målstyrning, 
kommunikation samt budget och prognos 
prioriteras. Förvaltningen bör arbeta för en 
stärkt koncernsamverkan mellan nämnder och 
mellan nämnder och bolag, inom områden 
såsom ex digitalisering och integration. 

 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Medborgare och förvaltningens medarbetare 
ska känna till, och känna stolthet över vision 
och uppnådda resultat och ha möjlighet att 
påverka. Kommunens vision, mål och resultat 
kommuniceras i flera kanaler, och i medbor-
gar- och brukardialoger som utvecklats under 
perioden. Tillgänglighet och bemötande vid 
kontakt med kommunen har förbättrats, men 
kan höjas ytterligare. KS är initiativtagare till 
införande av kontaktcenter, som också kom-
mer driva utvecklingen av e-tjänster.

Kontaktcenter invigdes i juni och ska fungera 
som en väg in till kommunen. Uppstarten för 
kontaktcenter blir kritisk period med stort 
behov av kommunikation och samordning. Till 
hösten sker utbildning och arbete med hemsi-
da och foldrar utifrån Klarspråk. Demokratidag 
för unga har genomförts, och ungdomsråd har 
startats upp. Många invånare deltar i lands-
bygdsdialoger. Dessa bidrar till delaktighet 
och utveckling i hela kommunen.  Samtliga 
avdelningar har tagit fram verksamhetsmål i 
dialog med medarbetarna.

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar 
för verksamheterna att rekrytera, kompetens-
utveckla och behålla personal.

Kompetensförsörjningen ska tryggas genom 
att vara en attraktiv arbetsplats med ett tryggt 
ledarskap. Genom arbete med medarbetarskap 
och ledarskap profilerar Värnamo kommun sig 
som arbetsgivare. Ett utvecklat chefsstöd, ex 
genom kommunens ledarutvecklare, ökar för-
mågan att rekrytera och behålla kompetens.  

Förvaltningen har arbetat med heltidsresan 
och ESF-projekt ”Ett hälsosamt arbetsliv”. 
Policyn ”Värnamo kommun som arbetsgivare”, 
har antagits. Den innehåller sju strategiom-
råden för att uppnå de värden som Värnamo 
kommuns vision och värdegrund står för. 
Utifrån policyn ska en åtgärdsplan tas fram. 

Medarbetarna är nöjda med sin upplevda 
arbetssituation i frågor som ledarskap och 
personlig utveckling.

Förvaltningens medarbetare ska utvecklas i 
yrkesroller och kompetens, och vara bärare 
av koncernperspektiv. Förvaltningsgemen-
samma arbetssätt, kommunikation och 
samordning via ex ledningsgruppen resulterar 
i att medarbetare har ökade förutsättningar 
att vara bärare av koncernperspektivet i sin 
yrkesutövning.

Medarbetarundersökningen visar högt resultat 
avseende ledarskap och utveckling. Flera 
enheter har arbetat med att utveckla sina 
APT, och några enheter har aktiviteter kring  
stresshantering, individuella utvecklingsplaner 
och att utveckla spetskompetenser.  

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Kommunstyrelsen leder aktivt utvecklingen 
för att Värnamo kommun minskar sin klimatpå-
verkan inom resande och energianvändning.

Medarbetare ska ha möjligheter och kunskap 
för att i yrkesutövningen göra val som leder 
till minskad klimatpåverkant.

Tillgången till fossiloberoende fordon ökar i 
bilpool och i verksamheterna. Andelen digitala 
möten kan fortsätta öka. Plan för Värnamo 
kommuns miljöarbete har antagits. Miljöut-
bildning och nyhetsbrev har tagits fram.

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

Viktiga händelser under året

Kommuninvest har godkänt reningsverket Pålslund som ett pro-
jekt för gröna lån. Det betyder att Värnamo kommun i höst kom-
mer att kunna skriva om sitt lån, så att pengarna endast kommer 
från investerare som vill göra skillnad för miljön.
 Gemensamma förberedelser inför införandet av dataskyddsför-
ordningen (GDPR) har gjorts och dataskyddsombud är upphandlat 
för kommunens alla nämnder och bolag.
 Medborgarinitiativ, som i maj ersatte medborgarförslagen, har 
skapat ett stort engagemang. Fram till halvårsskiftet hade 585 
gillande registrerats och 73 kommentarer på de 8 publicerade 
initiativen.  
 Kommunens verksamhet har under våren vid några tillfällen 
påverkats av teleavbrott och dataavbrott. Åtgärder har vidtagits 
för att undvika och hantera kriser av olika slag. Bland annat har 
en krisövning genomförts.
 Valförberedelserna har präglats av en oro för otillbörlig påver-
kan utifrån, och att säkra ett robust valsystem. 
 Arbetet med heltidsresan har intensifierats och heltid som 
norm har implementerats i flera förvaltningar. En ny riktlinje för 
lönebildning är framtagen liksom nya kommungemensamma 
lönekriterier. Implementeringen påbörjas under hösten. 
Lönekriterierna och den mall för medarbetarsamtal som är under 
framtagande knyter an till värdegrunden och riktlinjen för medar-
betarskap och ledarskap.
 Förvaltningschefer för barn- och utbildnings- och omsorgsför-
valtningen har rekryterats. Förvaltningarna ansvar för en netto-
budget på tillsammans 1,4 miljarder och
2.000 tillsvidareanställda.

Nämndens ekonomi

Periodens utfall Drift

Kommunledningsförvaltningens driftbudget för 2018 är 
89,5 mnkr. Av budgeten har 40,0 mnkr (45 procent) förbrukats 
under första halvåret. 

Periodens utfall investeringar

Kommunledningsförvaltningens investeringsbudget för 2018 är 
7,9 mnkr. Av budgeten har 2,5 mnkr (32 procent) förbrukats under 
första halvåret. 

Prognos drift helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 3,5 mnkr. 
Överskottet på 3,5 mnkr beror bland annat på: 
• Hyror Gummifabriken, lägre på grund av senare färdigställande 
 (+2,6 mnkr)

• Ej använd del av erhållna medel för kompetensutveckling
 (två gruppstarter för ledare inställda på grund av för få deltagare, 
 med mera) (+0,4 mnkr)
• Bidrag för väghållning (+0,3 mnkr)

Prognos investeringar helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 1,0 mnkr. 
Överskottet på 1,0 mnkr beror bl.a. på:
• HR-system (+0,6 mnkr)
• Schemaläggningssystem, ingen investering kommer göras 
 (+0,7 mnkr)
• Inventarier, it med mera(+0,6 mnkr)
• Inventarier kontaktcenter (-0,4 mnkr)
• Ekonomisystem (-0,5 mnkr)

Digitalisering

I samverkan med andra kommuner har en webbaserad miljöut-
bildning tagits fram, och förväntad nytta är högre kompetens. 
 Nytt ekonomisystem ska tas i bruk 2019: effektivisering genom 
minskat antal system.  Förbättrat arbetssätt genom att ekonomi- 
och inköpsprocesser samlas i ett system.
 Ett arbete har påbörjats kring att effektivisera och förbättra pro-
cesserna i HR-systemet gällande bemanningsenheten. Detta arbete 
berör flera förvaltningar.
 Digital anslagstavla för anslag av beslut och protokoll på varna-
mo.se, har ersatt manuell hantering och ökat medborgarnyttan. 
 Alla på banan-projektet har startats och kommer att under hös-
ten generera nyttor i form av ökad nyttjandegrad av redan gjorda 
investeringar i digitala enheter och licenser.
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Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner 
kronor (mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018 Avvikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter -3,2 -3,9 0,7 -2,7 -3,1 -5,5

Kostnader 92,7 89,9 2,8 42,7 36,8 81,0

Nettokostnad 89,5 86,0 3,5 40,0 33,7 75,5

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2018

Prognos 
2018 Avvikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Kommun-
fullmäktige

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

Kommunstyrelsen 5,2 5,4 -0,2 2,8 3,1 9,2

Kommunlednings-
förvaltning

34,9 34,8 0,1 17,4 15,7 31,7

Kollektivtrafik 1,5 1,4 0,1 0,3 0,1 0,3

Partistöd 1,2 1,2 0,0 1,2 1,1 1,2

Tillväxt och mark-
nadsföring

18,4 15,8 2,6 7,0 6,3 12,0

Sysselsättning 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,3

Övrigt Kommun-
ledningsförvaltning

7,2 7,1 0,1 3,0 1,5 3,8

Personaladm åtgär-
der, förvaltnövergr

6,0 5,5 0,5 1,7 1,1 4,7

Näringslivssam-
verkan

2,9 2,8 0,1 1,5 1,3 3,3

Överförmyndar-
verksamhet

1,4 1,4 0,0 0,6 0,7 1,2

Infrastruktur-
satsningar

0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

Turistverksamhet 1,6 1,6 0,0 0,8 0,8 1,6

Utredningar och 
projekt

2,4 2,5 -0,1 1,6 0,8 2,7

Krisberedskap 3,0 3,1 -0,1 1,4 0,2 0,8

Gator och vägar 0,7 0,4 0,3 0,0 0,0 0,4

Nettokostnad 89,5 86,0 3,5 40,0 33,7 75,5

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018 Avvikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 7,9 6,9 1,0 2,5 1,2 3,2

Nettoinvesteringar 7,9 6,9 1,0 2,5 1,2 3,2

Största investeringar
Budget 
2018

Prognos 
2018 Avvikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

HR-system 0,9 0,3 0,6 0,1 0,1 0,2

Schemaläggnings-
system 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Dokument- och 
ärendehant.system 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2

Inventarier 
Kontaktcenter 0,2 0,6 -0,4 0,5 0,0 0,2

Ekonomisystem 3,7 4,2 -0,5 1,5 0,2 0,3

Jobb GPS 2018 på Gummifabriken i Värnamo lockade många besökare 
som mötte 70 arbetsgivare och 22 utbildningsaktörer som var där för att
informera om framtida jobb och utbildningar.
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Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen – Campus Värnamo
Viktiga händelser under året
Campus Värnamo

Verksamheten har fått mycket uppmärksamhet och positiva åter-
kopplingar bland annat efter det lyckade 10-årsjubileet i december 
2017. Flera projektidéer och samarbetsförfrågningar har riktats 
mot verksamhetens olika delar. Samtidigt som erkännande och 
uppskattning framförs av högskolor och andra samarbetspartners, 
finns det ingen ambition hos högskolorna att förlägga programut-
bildningar i Värnamo. Verksamhetens stora utmaning under det 
kommande halvåret är att hitta strategier och bearbeta en eller 
flera högskolor för fortsatt samarbete.

Utbildningsverksamhet

Utökad samverkan med Jönköping University och Nova i Oskars-
hamn med ytterligare en utbildning på distans genom beviljandet 
av Stödpedagog. Full bemanning i arbetslaget efter lyckade 
rekryteringar i höstas.  Omdömet Hög kvalitet av utbildningen 
Integrationspedagog vid kvalitetsgranskning. Utveckling av stu-
dentcoachens arbete med fokus på anställbarhet.  

Näringslivssamverkan

Två av tre Yrkeshögskoleansökningar beviljade. Projektet Part-
nerskap för ökad konkurrenskraft avslutades med lyckat resultat 
vilket innebär att en kompetenscoach inrättas från augusti 2018 
som ska bidra till höjd kompetens hos medarbetare och därmed 
ökad konkurrenskraft hos de inblandande företagen. Förstärkt 
samarbete med de nationella branschorganisationerna Poly-
mercentrum och Skärteknikcentrum. Campus har lämnat in en 
projektansökan till ESF-rådet med målet att 1000 medarbetare, 
inom tillverkningsindustrin i Småland, genomgår kompetenshö-
jande aktiviteter under tre år och därmed stärker sin ställning på 
arbetsmarknaden. Ökning av kompetenshöjande aktiviteter/event 
med fler deltagare första halvåret än under hela 2017.

Kompetensakademi

Lyckad upphandling av högskolekurs i juridik för medborgarför-
valtningen med Malmö universitet som leverantör. Lyckat vårmö-
te för lärcenternätverket NITUS (nationell konferens, för första 
gången i Värnamo). Genomfört matematikkonferens och kurs i 
lågaffektivt bemötande. Tillsammans med näringslivssamverkan 
arrangerat innovationsdagar för 3M (frukt av de genomförda 
TED-projekten). Rekrytering av två nya medarbetare och uppstart 
av digitaliseringsprojektet ”Alla på banan”. 

Teknikcenter

Under våren har Teknikcenter flyttat in i nya lokaler och invig-
ningen hölls i juni månad. Samarbetsprojekt har genomförts med 
Kulturförvaltningen kring utställningen Lassemaja samt Elektra-
kväll. Teknikcenter har medarrangerat resa till utbildningsmässan 

SETT i Stockholm. Nyrekrytering till arbetslaget med tjänsten 
IT-vaktmästare och inspiratör har genomförts. 

Nämndens ekonomi
Periodens utfall Drift

Campus Värnamos driftbudget för 2018 är 20,4 mnkr. Av budge-
ten har 9,9 mnkr (49 procent) förbrukats under första halvåret.

Periodens utfall Investeringar

Campus Värnamos investeringsbudget för 2018 är 2,1 mnkr. 
Av budgeten har 1,6 mnkr (76 procent) förbrukats under första 
halvåret.

Prognos drift helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 0,1 mnkr. Förse-
nad projektstart Alla på banan.  

Prognos investeringar helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar inget överskott/underskott.

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter -10,1 -10,2 0,1 -5,1 -4,1 -9,3

Kostnader 30,5 30,5 0,0 15,0 12,0 25,5

Nettokostnad 20,4 20,3 0,1 9,9 7,9 16,2

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Campus Värnamo 4,5 4,3 0,2 2,3 2,3 4,4

Högskoleutbildning 8,6 8,0 0,6 4,4 3,5 7,2

Näringslivssamverkan 1,3 1,9 -0,6 0,7 0,1 1,0

Kompetensakademin 2,7 2,6 0,1 0,9 1,3 2,2

Teknikcenter 3,3 3,5 -0,2 1,6 0,7 1,4

Nettokostnad 20,4 20,3 0,1 9,9 7,9 16,2

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 2,1 2,1 0,0 1,5 0,2 1,6

Nettoinvesteringar 2,1 2,1 0,0 1,5 0,2 1,6

Största investeringar
Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

IT/teknisk utrustning 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,4

Teknikutrustning 
Teknikcenter och 
utbildningslokaler 1,9 1,9 0,0 1,4 0,0 1,0
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Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

Viktiga händelser under året
Ett flertal byggprojekt inom fastighet påbörjas, bland annat 4–6 
skola, köksombyggnad och omsorgslokaler vid Östboskolan samt 
förskola vid Mosslelund. Förskola projekteras i Rydaholm.
 Inom fritid noteras reell ökning av besökande i simhallen samt 
stärkt kundnöjdhet. 
 Dränering av Finnvedsvallen är genomförd och tillsammans 
med stort efterarbete innebär det högre plankvalitet.

Årsberättelse per nämnd 

Utskottets mål 

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

Utskottsmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Fastighet
Kommunala verksamheten ska vara attraktiv och 
utövas i god miljö för exempelvis brukare, elever 
och anställda. Samtliga verksamheter har lokaler 
för sin verksamhet, underhåll är i huvudsak 
tillfredsställande. Dock har kommunen ett flertal 
tillfälliga lösningar.

Fastighet
Relativt snabba utökningar inom Barn och 
utbildnings- samt Medborgarförvaltning har 
inte kunnat mötas med permanenta lösningar. 
Flera projekt påbörjas 2018–2019. Medborgar-
förvaltningens behov bedöms tillgodoses med 
förhyrda lokaler 2019. 

 

Fritid
Befrämja aktiv fritid och stärkt folkhälsa i en 
mänsklig tillväxtkommun:
• Kundfokus och effektivt resursnyttjande.
• Kommunens fritidsarenor är attraktiva och 
 ändamålsenliga. 
• Stärka kommunens attraktionskraft.

Fritid
Anläggningar och övriga resurser inom fritid 
måste nyttjas optimalt. Nya behov av anlägg-
ningar och service inom fritidssektorn måste 
mötas. Kvaliteten vid anläggningar är uppåtgå-
ende, bland annat bättre underhållsplaner och 
flera underhållsinvesteringar.

Fritid
Analysarbete pågår och blir succesivt omsatt till 
planer och aktivitet. Positiv trend och utveckling 
inom fritid. SAJO-halls projektet bedöms bidra 
starkt till att möta behovet av anläggningar. 
Ökad besöksfrekvens vid simhallen.

 

Gata/park
• 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.

Gata/park
Kommunen ska vara en vacker miljö och ha en 
väl fungerande infrastruktur. Verksamheten har 
hög måluppfyllnad, grönytor är välskötta och 
gatuunderhållet håller hög nivå.

Gata/park
Hög grad av måluppfyllnad. Samordning av yttre 
skötsel inom förvaltningen och med Finnveds-
bostäder fortsätter för ökad rationalitet.

VA
• Säkerställa rent och friskt dricksvatten på 
 kort och lång sikt.
• Minimera negativ påverkan från avloppsvatten.

VA
VA-verksamheten är under starkt utveckling och 
har förhållandevis hög måluppfyllnad

VA
Överföringsledningarna till Forsheda/ Bredaryd 
bedöms påkopplade under vintern 2018–2019.  

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Utskottsmål Beskrivning Bedömning Prognos

God och snabb information om vår verksamhet, 
våra medborgare och anställda får svar på sina 
frågor och är delaktiga i utvecklingen. 

Medborgarna ska kunna få insikt och kunskap 
om verksamheten. Effektivitet och arbetsglädje 
ökas om medarbetarna känner till vision, mål 
m.m.

Kontaktcenter bedöms med stöd av förvaltning 
stärka information och service till invånarna. 
Utveckling av styrning och tydliga mål pågår.  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Utskottsmål Beskrivning Bedömning Prognos

• En attraktiv arbetsplats där medarbetare med    
   rätt kompetens kan rekryteras.
• En attraktiv arbetsplats där vi utvecklar och 
   behåller vara medarbetare.

Kompetensförsörjning är centralt för att kunna 
lösa uppdraget. Rekrytering inom flera områden 
sker kontinuerligt. Långsiktighet är nödvändigt 
inom trånga sektorer och metoder såsom över-
rekrytering, praktik provas.

Inom ingenjörsområdet är det svårrekryterat, där 
behöver förvaltningen förstärkas med ca 5–6 
medarbetare. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Utskottsmål Beskrivning Bedömning Prognos

Implementera gällande miljöprogram och identi-
fiera framtida vägval för ökad hållbarhet

Syftar till att utveckla verksamheten mot stärkt 
hållbarhet i drift och investeringsprojekt. Kun-
skap om normer, lagar, regelverk och utveckling 
upprätthålls.

God måluppfyllnad. Exempel är hög andel av 
fosilfritt bränsle för fordon och miljöcertifiering 
av nya byggnader. Inkoppling av spillvattnet till 
modernt reningsverk (Pålslund) från Forsheda 
och Bredaryd fullföljs. 

 

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

 Skötsel av parker och tätorter håller hög kvalitet, dock har 
utdragen vinter inneburit att de västra tätorternas skötsel har för-
senats. Förvaltningen fullföljer byggnation av VA-överföringsled-
ningar och VA i Bredaryd och Forsheda kopplas in i vinter. Stort 
industriområde vid Vita rör och beredning av bostadsmark vid 
Draken/Ödlan fullföljs.
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Prognos drift helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett underskott på -2,2 mnkr 
för den skattefinansierade verksamheten och ett underskott på 
-5 mnkr för den avgiftsfinansierade verksamheten. 

Prognos investeringar helår 2018

Prognosen för helåret 2018 är 209 mnkr. Total budget för tekniska 
förvaltningens samtliga investeringar (tekniska utskottet och 
kommunfullmäktige) är 319 mnkr (tekniska utskottet 294 mnkr). 
Utfall är 79,1 mnkr. Underlag finns i separat underlag. Under 
2019 fullföljs flertalet av de stora investeringarna med budget från 
2018, ca 80 mnkr.

Digitalisering

Under 2018 påbörjar förvaltningen inga nya digitaliseringspro-
jekt. Inom fastighet och VA nyttjas digitala styr- och reglersystem 
för övervakning av bland annat ventilation, temperatur och frys-
anläggningar. Därmed möjliggörs övervakning dygnet runt över 
hela året och beredskap/övervakning kan ske med minimal arbets-
styrka. De digitala systemen medger även en snabb larmfunktion 
så att åtgärder tidigt kan sättas in. Således stor rationalitet avseen-
de personals nyttjande som inte behöver kontrollera funktioner på 
plats vid respektive fastighet eller anläggning.
 Inom VA möjliggörs även uppföljning av vattennivåer i vatten-
verken, vattenkvalitet, kvaliteten (renligheten) på vattnet som går 
ut från reningsverken samt eventuella driftstörningar i samtliga 
VA-anläggningar.
 För projektledning nyttjas digitala system för administration, 
arkivering m.m. Detta bidrar till ökad kvalitet i projektledning 
samt för uppföljning, spårbarhet och arkivering. 

Nämndens ekonomi

Periodens utfall Drift

Tekniska förvaltningens driftbudget för 2018 är 82,7 mnkr. Av 
budgeten har 54,8 mnkr (66 procent) förbrukats under första 
halvåret.

Periodens utfall Skattefinansierad verksamhet

Fastighetsavdelningen:  
Underskott på -0,7 mnkr. Minskade intäkter till följd av outhyr-
da lokaler på Östboskolan och Östhamra. Lokalvården kommer 
ge ett överskott på 0,5 mnkr till årsskiftet. I år har det rivits fler 
fastigheter än planerat (ca 1 fastighet/år) vilket medför extra 
kostnader.

Gata/Park-avdelningen:  
Överskott på 0,6 mnkr. Överskottet består av återhållsamhet 
inom verksamheterna. Ökade kostnader  för vägföreningarna 
under första halvåret, bl.a. halkbekämpning och upprustning. 
Kommunens avgiftsbelagda p-platser visar ett underskott på 
-0,2 mnkr och översyn sker.

Skogen:  
Skogsförvaltningen ska ge ett netto på 3 mnkr/år. Ny skogs-
bruksplan visar att ett större uttag kan ske med ca 0,5 mnkr.

Fritidsavdelningen:  
Underskott -1,1 mnkr. Strukturellt underskott i budgeten i 
simhallen under längre tid med ca -1 mnkr. Uppstarten av café 
verksamheten i simhallen har blivit försenad, lägre intäkter 
ca -0,2 mnkr.

Deponier:  
Underskott -1,0 mnkr. Kvarvarande uppdrag efter SÅMs 
bildande. För 2018 är det en ofinansierad verksamhet.
 Under första halvåret är nerlagda kostnader för sluttäckning 
Stomsjö 2,6 mnkr som finansieras via fond, budget 6,3 mnkr.

Periodens utfall Avgiftsfinansierad verksamhet

VA-avdelningen:  
Underskott -5 mnkr. Kapitalkostnaderna kommer att generera 
ett underskott på -0,6 mnkr samt kvarvarande del av rivningen 
av det gamla reningsverket beräknas kosta ca -4,4 mnkr. Fortsatt 
fördjupad analys och genomarbetning av VA-ekonomi kommer 
att ske under hösten 2018.

Periodens utfall Investeringar,

Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2018 är 
294,4 mnkr. Av budgeten har 79,1 mnkr (27 procent) förbrukats 
under första halvåret.

Årsberättelse per nämnd

Den 1 maj invigdes boulebanan i Fryele. Banan som vill locka till spontan-
idrott, är ett resultat av landsbygdsdialogen på orten.
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Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2018 Prognos 2018 Avvikelse
Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06 Bokslut 2017

Tot. budget 
tom 2018-06

Tot. utfall tom 
2018-06

Inkomster 0,0 -1,6 -1,7 -9,6
Utgifter 294,4 209,0 85,4 80,7 66,0 157,8
Nettoinvesteringar 294,4 209,0 85,4 79,1 64,3 148,2 0,0 0,0

Största investeringar:
Överföringsledning Bredaryd-Stomsjö 12,1 8,1 4,0 9,4 8,0 23,7 72,5 69,8
Draken-Ödlan nytt bostadsområde -0,8 5,9 -6,7 6,3 0,6 6,2 0,0 7,1
Ombyggnad Östboskolan Hus B grund-
skolan

39,2 34,5 4,7 5,6 1,6 4,7 45,0 11,4

Nytt industriområde Vita Rör -0,3 4,6 -4,9 5,4 0,0 8,3 0,0 5,7
Planerat fastighetsunderhåll 14,1 14,1 0,0 4,1 0,0 0,0 14,0 4,1
Östboskolan tillagningskök 30,2 16,5 13,7 3,7 1,0 3,6 34,0 7,5
Kontaktcenter 0,7 2,4 -1,7 2,4 0,2 0,9 1,7 3,4
Ombyggnad personallokaler fastav Hus A 0,2 2,2 -2,0 2,1 0,0 0,3 0,5 2,3
Beläggningar 7,9 7,9 0,0 1,9 1,0 4,6 Årligt anslag 15,3
Nöbbele SPU 3,2 2,5 0,7 1,8 0,0 0,2 3,5 2,0

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner 
kronor (mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter -300,0 -299,1 -0,9 -155,8 -156,3 -335,9

Kostnader 382,7 389,0 -6,3 210,6 201,6 426,3

Nettokostnad 82,7 89,9 -7,2 54,8 45,2 90,4

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Tekniskt utskott 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Administration 
teknisk förvaltn.

2,6 2,6 0,0 1,2 0,6 1,3

Fastighetsförvaltn. 0,1 0,5 -0,4 2,3 2,2 1,1

Övrig fastighets-
verksamhet

1,9 2,2 -0,3 1,6 1,0 2,5

Fastighetsprojekt 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,0

Parker 8,5 8,3 0,2 3,5 4,2 7,6

Skog och kalkning -3,0 -3,0 0,0 0,4 -0,1 -3,8

Gator och vägar 32,4 32,0 0,4 15,8 15,9 30,9

Vatten och avlopp 0,0 5,0 -5,0 5,3 -0,2 5,2

Driftsbidrag 0,5 0,5 0,0 0,3 0,3 0,5

Avfall 0,0 1,0 -1,0 0,1 0,4 0,0

Turistverksamhet 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0

Fritidsverksamhet 9,1 9,1 0,0 8,4 3,8 9,1

Fritidsanläggningar 25,6 26,7 -1,1 13,7 15,5 31,5

Föreningar 5,0 5,0 0,0 2,5 1,7 4,4

Krisberedskap 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettokostnad 82,7 89,9 -7,2 54,8 45,2 90,4 När överföringsledningen mellan Bredaryd och Stomsjö är klar kommer av-
loppsvatten från Bredaryd, Forsheda och Kärda renas i Pålslund där reningen 
bygger på en biologisk process som minimerar användningen av kemikalier.
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Viktiga händelser under året

Strategisk upphandling informerades och diskuterades på kom-
munstyrelsens strategiforum under våren. Förslag till handlings-
plan har utarbetats för implementering av en inköpsstrategi inför 
2019. Planen innehåller strategier inom områdena hållbarhet, so-
cial hänsyn och innovativa lösningar, liksom avtalskategorisering.
 Tidig dialog, innebärande att upphandlande myndigheter träffar 
olika aktörer innan kraven utformas i den kommande upphand-
lingen vilket medför en högre effektivitet och kvalitet i den 
offentliga verksamheten samtidigt som de offentliga tjänsterna ger 
ökad nytta för medborgarna.
 En helhetsöversyn och projektering av laddningsinfrastruktur i 
kommunen har påbörjats. Ett första led är övergång till en delvis 
eldriven fordonsflotta. 

Nämndens mål

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Kvalitetssäkra processen från behov till 
slutanvändande.

Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, 
att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet.
Arbetet med att utöka e-handeln, skapa spår-
barhet för transporter, avtalskategorisering 
och inköpsanalys bidrar till att kvalitetssäkra 
verksamheten i enlighet med nämndens mål

Förvaltningen har arbetat med att införa 
den nya e-handelslösningen, projekt 100% 
e-handel, skapat spårbarhet för transporter, 
avtalskategorisering, inköpsanalys och pla-
nerar att fortsätta arbetet under hösten 2018. 
Målet bedöms nås.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Nämndens verksamhet kännetecknas av en 
professionell och rättssäker handläggning.

När våra intressenter är delaktiga i vår verk-
samhetsutveckling vet vi att vi rör oss åt rätt 
håll, samtidigt som vi tar tillvara på andras 
kompetenser vilket skapar synergieffekter.

Förvaltningen har genomfört strategimöten 
med övriga förvaltningar, har tagit fram en 
enkät som ska skickas ut till förvaltningens 
intressenter och har tagit fram en plan för 
upphandling och kommunikationsplan som 
ska gälla fr o m 2019.  Målet bedöms nås.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Engagerade och nöjda medarbetare är en 
förutsättning för verksamhetens möjlighet att 
möta mål och fortsätta utvecklas.

För att tillvarata och utveckla medarbetarnas 
kompetenser skapas individuella utvecklings-
planer.  

Förvaltningen har arbetat med innehåll och 
engagemang i APT, enhets- och lednings-
gruppsmöten och skapat individuella utveck-
lingsplaner för medarbetarna. Verksamheten 
planerar fortsatt arbete med värdegrund och 
gruppdynamik. Målet bedöms nås. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Skapa goda förutsättningar för att minska 
klimatpåverkan.

Klimatfrågan är central för en hållbar utveck-
ling. Arbete med inköp av fordon som drivs 
av förnyelsebara drivmedel och utveckling 
av laddningsinfrastrukturen för elbilar har 
genomförts.

Förvaltningen har arbetat med en ny fordons-
plan som innebär inköp av nya miljöbilar och 
planerar fortsätta arbetet under hösten. Målet 
bedöms nås.

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

Upphandlingsnämnden

Nämndens ekonomi

Periodens utfall Drift

Upphandlingsnämndens driftbudget för 2018 är 10,7 mnkr. Av 
budgeten har 4,5 mnkr (42 procent) förbrukats under första halv-
året. 

Periodens utfall investeringar

Upphandlingsnämndens investeringsbudget för 2018 är 3,3 mnkr. 
Av budgeten har 0,5 mnkr (15 procent) förbrukats under första 
halvåret. 

Prognos drift helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 0,5 mnkr. 

Årsberättelse per nämnd
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Årsberättelse per nämnd – Upphandlingsnämnden

Nämndens helårsprognos beror bland annat på:
• Lägre personalkostnader i form av bl a vakanser +0,5 mnkr.
• Högre konsultkostnader till följd av vakanser -0,3 mnkr.
• Försäljning av utköpta fordon +0,3 mnkr.

Prognos investeringar helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 0,6 mnkr. 
Nämndens helårsprognos beror bland annat på:
Inlösen av samt köp av fordon som har senarelagts till 2019 
+0,6 mnkr.

Digitalisering

Nytt avtal för varudistribution innebär en översyn av leveranser 
och utveckling av spårbarhet av gods. Streckkodsystemet ger 
en utökad kontroll och framtida möjligheter till uppföljning av 
avvikelser.
 Upphandling av nytt redovisnings- och inköpssystem (ERP) 
innebär att projektet 100% E-handel har dragit igång. 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 kommer att ske under hösten 2018. 

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter -11,9 -12,8 0,9 -6,3 -5,5 -11,9

Kostnader 22,6 23,0 -0,4 10,8 10,4 21,3

Nettokostnad 10,7 10,2 0,5 4,5 4,9 9,4

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Upphandlingförvaltn. 9,4 9,3 0,1 4,1 4,1 7,5

Fordonsadminstration 0,8 0,4 0,4 0,2 0,6 1,5

Upphandlingsnämnd 0,5 0,5 0,0 0,2 0,2 0,4

Nettokostnad 10,7 10,2 0,5 4,5 4,9 9,4

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 3,3 2,7 0,6 0,5 0,3 0,5

Nettoinvesteringar 3,3 2,7 0,6 0,5 0,3 0,5

Största investeringar
Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Fossiloberoende 
fordonsflotta 2,5 2,5 0,0 0,4 0,0 0,1

Fordon understigande 
3,5 ton 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 0,3

Värnamo är en nod i möbeldesign och möbelbranschen. I mars höll Interior Cluster Sweden möbelriksdag i Gummifabriken.
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Årsberättelse per nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndens mål

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

För att kommunen ska upplevas som en bra 
plats att bo och leva, är det viktigt att platser 
och miljöer upplevs som attraktiva, tillgängliga 
och där man känner sig trygg.

Förvaltningen arbetar med att ta fram t.ex. ny 
översiktsplan, Plan för grönstruktur och en ny 
stadbyggnadsvision för Värnamo tätort.

Myndighetsutövning: Kontakt med kommunen 
präglas av professionalitet och samordning. 
Handläggningen är effektiv, rättssäker och kom-
petent. I kontakt med kommunens myndighets-
utövning upplever medborgaren en hög grad av 
serviceskänsla och mervärde.

Förvaltningen har som myndighet att fatta 
beslut. Besluten kan ha stor påverkan för de be-
rörda. Därför är det viktigt att  arbetet präglas av 
professionalitet. Medborgaren ska i kontakt med 
förvaltningen uppleva en hög servicenivå.

Förvaltningen arbetar ständigt med att utveckla 
verksamheten. 
Uppföljning sker kontinuerligt genom medver-
kan i kundservicemätningen Löpande insikt.

 

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

Medborgaren ska i kontakt med förvaltningen 
uppleva en hög servicenivå, ett mervärde och 
att handläggningen är effektiv, rättssäker och 
kompetent.

Förvaltningen arbetar ständigt med att utveckla 
verksamheten. 
Uppföljning sker kontinuerligt genom medver-
kan i kundservicemätningen Löpande insikt.

 

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

Utryckningstjänsten ska präglas av professio-
nalitet och samordning. Hjälpen till de som är 
drabbade ska vara snabb, effektiv och 
kompetent.

Förvaltningen följer kontinuerligt upp och utvär-
derar insatserna.

 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Medarbetaren upplever att nämndens verksam-
het präglas av dialog och tydlighet. Medarbe-
taren upplever delaktighet och möjlighet att 
påverka.

Medborgaren upplever att nämndens verksam-
het präglas av dialog och tydlighet. Medborga-
ren upplever delaktighet och att kommunens 
utvecklingsarbete sker i olika forum med 
möjlighet att påverka.

För att nå ett bra resultat oavsett om det gäller 
att utveckla förvaltningens verksamhet eller 
arbetet med kommunens utveckling så är det 
viktigt med delaktighet och dialog.

Förvaltningen arbetar med olika varianter av 
informationsmöten, arbetsmöten och dialoger.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Att ha kunnig och kompetent personal är en 
förutsättning  för att kunna bedriva en bra 
verksamhet. Det är därför viktigt att kunna 
rekrytera kompetenta medarbetare. Men det är 
ännu viktigare att kunna behålla och utveckla 
befintlig personal.

Förvaltningen har arbetat aktivt med verksam-
hets- och kompetensutveckling. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor. 
Transporter och energianvändning  har stor 
klimatpåverkan. 

Nämnden har arbetat med att öka andelen 
transporter som sker med el eller förnyelseba-
ra drivmedel.  

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet
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Årsberättelse per nämnd – Samhällsbyggnadsnämnden

Viktiga händelser under året
Nytt avtal har tecknats med Lantmäteriet angående kommunala 
förrättningsförberedelser. Det geografiska området för avtalet har 
utökats vilket innebär en höjd ambitionsnivå. Till följd av detta 
pågår en utbildningsinsats för handläggarna. Ett omfattande för-
valtningsövergripande utbildningsprojekt inom GIS (Geografiskt 
Informations-System) har påbörjats med hjälp av medel från 
kompetensutvecklingsfonden.
 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. 
 Projektet handlar om att höja kommuners och länsstyrelsers 
kompetens för att dessa ska kunna erbjuda den information och 
de verktyg som företagen behöver för att arbeta med energieffek-
tivisering.  
 I Värnamo kommun finns totalt 25 företag som klassats som 

”små och medelstora”, och som kommer att besökas inom projektet. 
 På natten den 21 februari 2018 börjar det brinna på Hörle Wire 
AB och ca 3000 m2 produktionsyta förstörs. Under natten och den 
närmaste tiden arbetas det intensivt med att begränsa och släcka 
branden. Därefter jobbas det intensivt från förvaltningens och 
bolagets sida med att förhindra läckage av släckvatten till Lagan. 
Fortsatta analyser av grundvattnet samt viss uppföljning pågår 
fortfarande. 
 Alla marktilldelningar inom området kv. Draken,  Ödlan ,Vattu-
mannen samt Väduren är genomförda.
 Investeringsbudgeten/planen för exploateringar påverkas nega-
tivt eftersom all projektering, genomförs av konsulter. Entrepre-
nadkostnaderna har också ökat betydligt.
 

Nämndens ekonomi

Periodens utfall Drift

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2018 är 64,6 mnkr. 
Av budgeten har 30,5 mnkr (47 procent) förbrukats under första 
halvåret. 

Periodens utfall investeringar

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2018 är 
101,3 mnkr. Av budgeten har 2 mnkr (2 procent) förbrukats under 
första halvåret.

Prognos drift helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar en budget i balans. Bygglovs- 
och detaljplansintäkternas prognos är ett överskott. Räddnings-
tjänstens prognos är  ett  underskott på grund av en större brand i 
Hörle.

Prognos investeringar helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 20,7 mnkr. 
Överskottet beror på senareläggning av bostadsexploateringar. 

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter -16,3 -17,2 0,9 -10,8 -9,1 -31,7

Kostnader 80,9 81,8 -0,9 41,3 43,4 94,9

Nettokostnad 64,6 64,6 0,0 30,5 34,3 63,2

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Samhällsbyggnads-
nämnd 0,7 0,7 0,0 0,3 0,3 0,6

Kart- och mät-
verksamhet 6,7 6,6 0,1 3,5 2,9 5,8

Planverksamhet 7,0 6,6 0,4 2,9 2,3 5,9
Bygglov -0,3 -0,6 0,3 -0,7 -0,2 -0,5
Mark och exploatering 3,0 3,0 0,0 1,2 1,2 2,7
Bostadspolitiska 
åtgärder 3,3 3,3 0,0 1,0 1,7 3,4

Miljöskydd 3,4 3,3 0,1 1,0 2,5 3,5
Alkoholtillstånd 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,0
Räddningstjänst 35,6 35,7 -0,1 18,4 20,5 35,8
Krisberedskap 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,3
Gemensam Samhälls-
byggnasförvaltning 5,2 6,1 -0,9 3,3 3,5 6,3

Nettokostnad 64,6 64,6 0,0 30,5 34,3 63,2

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7

Utgifter 101,3 80,6 20,7 2,0 1,9 3,5

Nettoinvesteringar 101,3 80,6 20,7 2,0 1,9 2,8

Största investeringar
Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Fordon, Räddningstj. 0,7 0,7 0,0 0,5 0,4 0,6

Markförvärv 8,4 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0

Verksamhetsområden 17,9 19,5 -1,6 0,0 0,0 0,1

Bostadsområden 70,2 48,4 21,8 0,5 0,6 0,4

Digitalisering
Ett projekt har startats upp gällande digitalisering av detaljplaner 
vilket förväntas underlätta och effektivisera samhällsbyggnadspro-
cessen samt öka servicen för medborgaren.
 Genomförda utbildningar av användare i olika applikationer i 
GIS-systemet ger möjlighet till bl.a. enkäter och synpunktshan-
tering vilket underlättar kommunikationen med medborgarna. 
Exempel är landsbygdsdialog och digital översiktsplan.
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Årsberättelse per nämnd

Viktiga händelser under året

Uppstart av kommunens kontaktcenter, organisationsöversyn av 
IT-avdelning och kostverksamhet, utveckling av arbetet med mats-
vinn har präglat serviceförvaltningens arbete under första halvåret. 
Arbetet kring sommarrekrytering av vikarier till kommunens verk-
samheter har varit intensivt.
 Översynen av IT-avdelningens styrning och organisation har 
syftat till att effektivisera verksamheten men också att uppnå bättre 
måluppfyllelse utifrån servicenämndens uppsatta mål gällande 
delaktighet och kompetensutveckling. Nytt system för kontoska-
pande och installation av Windows 10 är driftsatta. Projekten för 
fjärråtkomst av verksamhetssystem, säkra utskrifter samt arbetet 
med dataskyddsförordningen (GDPR) har pågått under våren. Drygt 
5800 ärenden har inkommit till IT vilket är ca 5 procent fler än förra 
året.  

Inför uppstart av kontaktcentret har ett omfattande förberedel-
searbete genomförts tillsammans med kommunens förvaltning-
ar. Checklistor har upprättats med information som ska stödja 
kommunvägledarna att lösa medborgarnas frågor direkt vid första 
kontakten med kontaktcenter, information och kontaktuppgifter på 
hemsidan har uppdaterats.  Kompetensutveckling inom bland annat 
säkerhet och krishantering, samtalsteknik och allmän kommuninfor-
mation har genomförts. Ytterligare kompetensutveckling kommer 
att genomföras tillsammans med kommunens förvaltningar.
 Kostverksamhetens förändrade organisation med utökat stöd av 
administratör och samordnare har börjat sätta sig. Byggnation av 
kök på Östboskolan har påbörjats och projektledare för samordning 
av köket har anställts. Ytterligare renoveringar av befintliga kök har 
påbörjats. Arbetet med ökad kundnöjdhet fortlöper.
Bemanningsenhetens behov av ett IT-system som stöder verksam-

Servicenämnden
Nämndens mål

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Servicenämndens tjänster ger övriga förvalt-
ningar förutsättningar till effektiv resursan-
vändning genom en god leveranssäkerhet 
och kvalitet.

Nämndens mål är att leverera kvalitetssäkrade 
tjänster på ett effektivt sätt, så att förvaltning-
arna kan ägna sig åt sina kärnverksamheter i 
så stor utsträckning som möjligt.

IT:s leveranssäkerhet har varit hög under vå-
ren utan några större avbrott. Fortsatt arbete 
med effektivisering av de administrativa gör-
omålen kring intern fakturering och budget 
fortsätter. Marknadsföring kring kommunens 
kopiering pågår. Studiebesök i Halmstad för 
nämnd och tjänstepersoner. 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Kontaktcenter ska fungera som en väg in till 
kommunen, oavsett vilket ärende invånaren 
har, och har som främsta uppdrag att hjälpa 
invånare med information, rådgivning och viss 
handläggning. Kontaktcentret invigdes den 
11 juni.

Förvaltningen prioriterar och arbetar mycket 
aktivt med målstyrning, värdegrund, medarbe-
tarskap, dialog, tydlighet och styrning genom 
arbetsplatsträffar. Forum för dialog mellan 
kostverksamheten och dess kunder pågår och 
nya forum diskuteras för att bättre nå ut till de 
som kostverksamheten är till för.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Efter beslut i servicenämnden har arbetet med 
en resurspool för kockar påbörjats tillsam-
mans med bemanningsenheten. Personal till 
resurspoolen beräknas vara på plats under 
tidig höst.  

Förvaltningen arbetar mycket med ledarskapet 
och medarbetarskapet där bl a IT-avdelning-
ens ledningsgrupp genomgår en ledarutbild-
ning. Kosten fortsätter med sin organisations-
översyn. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Servicenämnden ska minska sin klimat-
påverkan.

Verksamheten ska bedrivas klimatsmart. 
Arbetet med att minska matsvinnet ska fort-
sätta utvecklas. 

Ett intensivt arbete pågår för att minska 
matsvinnet. Måluppfyllelse mäts till hösten. En 
gasbil har upphandlats för posthanteringen till 
kommunens verksamheter. 

 = Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet
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Årsberättelse per nämnd – Servicenämnden

heten kvarstår. Beslut har fattats att utveckla användandet av befint-
ligt system. Rekrytering av korttidsvikarier och sommarvikarier till 
verksamheterna med ett sökandeunderlag som inte motsvarat angiv-
na behov har varit mycket resurskrävande. Nytänkande kring mark-
nadsföring har blivit ett tydligt krav. En ny organisationsstruktur är 
framarbetad för att möjliggöra bemanningsenhetens utveckling.

 
Nämndens ekonomi

Periodens utfall Drift

Servicenämndens driftbudget för 2018 är 25,6 mnkr. Av budgeten 
har 11,8  mnkr (46 procent) förbrukats under första halvåret. 
Det innebär att nettokostnader för perioden följer budget.

Periodens utfall investeringar

Servicenämndens investeringsbudget för 2018 är 16,4 mnkr. Av 
budgeten har 2 mnkr (12 procent) förbrukats under första halvåret. 

Prognos drift helår 2018

Prognosen för helåret 2018 uppvisar ingen avvikelse mot budget. 
Kostverksamheten prognosticerar ett underskott vilket vägs upp av 
prognosticerat överskott för IT-avdelningen.

Prognos investeringar helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar på att de flesta investeringarna 
kommer att genomföras som planerat. Servicenämndens totala 
investeringskostnad för 2018 beräknas uppgå till 14,7 mnkr, vilket 
innebär att 1,7 mnkr förs över till år 2019. De investeringar som 
inte avslutas i år enligt plan är följande: 

- Ombyggnation av köket på Östboskolan (projekt 2827) är förse-

 nad med ett halvår. Det innebär att hälften av beviljade investe-

 ringsmedel för 2018, vilka uppgår till 0,3 mnkr kommer att 

 användas under år 2019, då projektet sammanlagt beräknas pågå 

 i 12 månader.

- Upprustning av kök i kostverksamheten genomförs till största 
 delen under hösten 2018. Avsatta investeringsmedel uppgår till 
 2,2 mnkr. Investeringskostnaden för anskaffad köksutrustning 
 under året  bedöms totalt till 1,9 mnkr. Outnyttjade investerings
 medel flyttas till nästa år för att slutfinansiera investerings-
 projektet.

- Årets totala IT-investeringar beräknas uppgå till 11,5 mnkr, vilket 
 i jämförelse med budget  (12,6 mnkr) innebär ett överskott på 
 1,1 mnkr. Överskottet överförs till nästkommande år för att 
 färdigställa påbörjade under år 2018 investeringar.

Digitalisering

Kontaktcenter, växel

Införande, utveckling och integrering av nya och befintliga e-tjäns-
ter ska göra det enklare och smidigare för Värnamo kommuns 
medborgare att själva välja när de vill genomföra sina ärenden och 
inte vara beroende av kommunens öppettider. Kontaktcenter har 
varit involverade i digitaliseringen av medborgarinitiativ, register-
utdrag och incidentrapportering.

IT-avdelningen

Projektet med att införa tjänstelegitimation (SITHS-kort) pågår. 
Kortet kommer att förbättra skyddet för informationen i kommu-
nens datorer. Det kommer också att fungera som passagekort samt 
för en kommande lösning för säkra utskrifter.

Kostverksamheten

En upphandlad webbaserad utbildning i livsmedelshygien gör det 
möjligt för personalen att själva planera när det passar bäst att 
genomgå utbildningen. Inga krav på lokaler eller vikarier då per-
sonalen genomgår utbildningen när tid finns. Utvecklandet av den 
skolmatsapp som idag finns möjliggör snabbare och effektivare 
feedback på vad kunderna anser om skolmaten. Minimerar tid för 
att göra kundundersökning.
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Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter -123,6 -123,6 0,0 -57,5 -54,1 -106,1

Kostnader 149,2 149,2 0,0 69,3 64,4 128,1

Nettokostnad 25,6 25,6 0,0 11,8 10,3 22,0

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Servicenämnd 0,5 0,5 0,0 0,3 0,2 0,5

Serviceverksamhet 7,5 7,5 0,0 3,7 3,0 5,9

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

- Televäxel 0,9 0,9 0,0 0,5 0,4 0,8

- Vakmästeri 1,4 1,4 0,0 0,8 0,7 1,2

- Serviceförvaltning 5,2** 5,2 0,0 2,4 1,9 3,9**

IT-verksamhet 16,7 16,5 0,2 7,8 6,3 11,9

Kostverksamhet 0,6 0,8 -0,2 -0,1 0,7 3,5

Bemanningsenhet 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2

Nettokostnad 25,6 25,6 0,0 11,8 10,3 22,0

* Budgetram för kontaktcenter redovisas under kommunstyrelsen.
**I kolumnen Budget 2018  för verksamheten serviceförvaltning redovisas  årets 
ramökning inklusive ramökning för kostverksamheten samt IT-verksamheten, 
vilket förklarar differensen mellan kolumnerna bokslut 2017 och budget 2018 för 
den posten.

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 16,4 14,7 1,7 2,0 5,7 9,6

Nettoinvesteringar 16,4 14,7 1,7 2,0 5,7 9,6

Största investeringar
Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Utbyte av SAN 4,0 4,3 -0,3 0,0 2,0 3,9

Köksutrustning 2,2 1,9 0,3 0,1 0,6 1,2

IT-utrustning centralt 3,1 2,2 0,9 0,8 0,2 0,0

Kommunens kostverksamhet tillagar dagligen ca 11 000 portioner mat. Majken 
Svahn och Gulvayar Shuman tar emot studenter från Belgien på praktik i ett av 
Värnamo kommuns drygt 50 tillagnings-, mottagnings- och serveringskök.
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Kulturnämnden 
Nämndens mål 

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Två av de nationella kulturpolitiska målen.
Det har gjorts en medveten satsning på 
kulturmiljö under flera år tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Gummifabriken ger nya möjligheter till 
förnyelse.
Kulturarvsnod och plan för kulturmiljön.
Målen bedöms nås.

 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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.

Tre av de nationella kulturpolitiska målen.
Barn och unga är en prioriterad grupp, liksom 
invånare med annat modersmål än svenska.

Förvaltningen arbetar strukturerat och konti-
nuerligt med biblioteksservice och program-
verksamhet för prioriterade grupper. Målen 
bedöms nås delvis.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Samverkan med Campus är en del av koncep-
tet för Gummifabriken.

Första gången i höst som studenternas an-
vändning av biblioteket mäts. 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Att öka medborgarnas kunskaper och med-
vetenhet om frågor som rör klimat och miljö.

Klimat och miljö ska vara en naturlig del av 
programverksamheten.

Föreläsningar i samverkan med samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Målet bedöms nås.  

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

Viktiga händelser under året

Första halvåret 2018 dominerades helt av flytten till Gummifabri-
ken. Att bygget försenades medförde att förvaltningen var kvar på 
Cupolen en bit in i januari innan flytten gick till provisoriska lokaler 
i Gummifabriken. I mars kunde de nya kontoren tas i bruk.
 Under hela våren har det varit mycket förändrings- och förbätt-
ringsarbeten samt kompletteringar av inredningen, vilket naturligt-
vis påverkat personalen och verksamheten.
 Det nya Stadsbiblioteket öppnade 2 mars, vilket firades med en 
stor öppningshelg som lockade tusentals besökare. I april hölls 
inflyttningsfest med anledning av skivsläppet ”Författare skriver 
dansband”, som väckte nationell uppmärksamhet.
 Förseningen innebar att den andra upplagan av Smålands 
Litteraturfestival i början av februari fick planeras om helt och att 
konserter fick flyttas till andra lokaler.
 Oscarsnomineringen av filmen ”The Square” satte återigen Ru-
tans hemstad Värnamo på den kulturella världskartan. Sveriges enda 
livevisning av Oscarsgalan arrangerades i Svenska Bios stora salong 
i Gummifabriken. 
 Bokbussen blev påkörd i mars, vilket medförde att alla turer 
ställdes in under två månader.

Två konstnärliga gestaltningar invigdes i maj: Bänk nummer två i 
projektet Bänkarnas stad – ”Peace” av Fredrik Wretman som done-
rades av Nivika – och ”All inclusive” av Klas Eriksson som består 
av 80 flaggstänger mellan tågstationen Rörstorp och Vandalorum.

 
Nämndens ekonomi

Periodens utfall Drift

Kulturnämndens driftbudget för 2018 är 29,2 mnkr. Av budgeten 
har 16,7 mnkr (57,2 procent) förbrukats under första halvåret. 

Periodens utfall investeringar

Kulturnämndens investeringsbudget för 2018 är 10 mnkr. Av bud-
geten har 6 mnkr (60 procent) förbrukats under första halvåret. 

Prognos drift helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 0,2 mnkr. 
På grund av förseningen av Gummifabriken uppstår ett hyresöver-
skott på 0,9 mnkr. Kommunstyrelsen har godkänt att 0,6 mnkr av 
överskottet kan användas till kostnader för öppnande, flytt och fär-
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digställande av nya lokaler i Gummifabriken (Dnr.KS.2018.116). 
Resterande 0,3 mnkr avräknas från kulturnämndens resultat när 
bokslut för 2018 görs. 
 Kostnaden för hyra, el och städning i Gummifabriken beräknas 
bli 0,2 mnkr högre än budgeterat.
 De extra kostnader som förseningen av Gummifabriken har 
medfört beräknas till 0,3 mnkr första halvåret 2018 och därtill 
0,08 mnkr under 2017.

Prognos investeringar helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 1,7 mnkr. Över-
skottet beror huvudsakligen på att konstnärliga gestaltningar enligt 
enprocentsregeln har flyttats fram i tiden. 
 

Digitalisering

Ökat fokus och efterfrågan på digitala böcker, tidningar och andra 
medier. Streamingtjänst av filmer startar under hösten med stöd av 
Kulturrådet. En digital biblioteksguide för besökare införs under 
hösten.
 Påbörjad fortbildning av bibliotekspersonal i det nationella pro-
jektet ”Digitalt först”, som syftar till att ge medborgarna ett digitalt 
kompetenslyft. 
 Världspremiär för sammanlänkad opera i april. Satsning på 
digital teknik i Värnamo kulturarvsnod.

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter -0,8 -0,8 0,0 -0,6 -0,4 -0,7

Kostnader 30,0 29,8 0,2 17,3 14,9 25,9

Nettokostnad 29,2 29,0 0,2 16,7 14,5 25,2

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Kulturnämnd 0,4 0,4 0,0 0,2 0,2 0,4

Kulturförvaltning 5,8 5,8 0,0 2,9 3,0 5,9

Stöd kulturverksamhet 4,7 4,7 0,0 4,4 4,3 4,7

Programverksamhet 1,0 1,6 -0,6 1,0 0,3 0,6

Bibliotek 17,3 16,5 0,8 8,2 6,7 13,6

Nettokostnad 29,2 29,0 0,2 16,7 14,5 25,2

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 10,0 8,3 1,7 6,0 0,8 1,9

Nettoinvesteringar 10,0 8,3 1,7 6,0 0,8 1,9

Största investeringar
Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Konstnärlig gestaltning 
Stationsrondell 0,6 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0

Konstnärlig gestaltning 
M Bogholt Gummifabr 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,4

Konstnärlig gestaltning 
Gångväg Rörtorp-Vand 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3

Stadsbiblioteket invigdes med en stor utställning om LasseMajas detektivbyrå. 
Efter invigningen har biblioteket öppet sju dagar i veckan.
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Årsberättelse per nämnd

Nämndens mål

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Värnamo kommun ska vara bland de 
20 bästa skolkommunerna i Sverige 
2017 och bland de tre bästa 2020.

Kolada (U15538)

För att nå målet behöver kunskapsnivån höjas, 
det görs genom
- god kvalitet i hela utbildningskedjan, från 
   förskola till vuxenutbildning
- systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningen har påbörjat ett gemensamt arbete 
kring det systematiska kvalitetsarbetet i samarbete 
med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa 
skolan. Under våren har en handlingsplan för insatsen 
tagits fram.
 Målet att vara bland de tre bästa 2020 bedöms 
svårt att nå. Är idag på plats 55.

 

Barn/elever ska ges likvärdiga 
förutsättningar att utveckla sin fulla 
förmåga

För att nå målet behöver verksamheten 
utveckla 
- Kollegialt lärande mellan medarbetare 
- Språkutvecklande och inkluderande arbetssätt 
- Hållbart pedagogiskt ledarskap 
- Kompensatoriskt uppdrag 
- IKT-användning 
- Utvecklande lärmiljöer.

Under våren har flertalet verksamheter arbetat med 
kollegialt lärande.
 Handledning till elevhälsoteam på skolorna pågår.
 Alla skolledare har genomgått en fortbildningsin-
sats kring att leda digitalisering.
  Verksamheterna arbetar med att utveckla lärmiljöer 
för att erbjuda kreativa miljöer som stimulerar till 
utveckling. Målet bedöms till hög grad nås under året. 

 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens 

utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Övergångar och dess rutiner fungerar väl och bedöms 
nås under året. 
 Digital dokumentation kring elevernas kunskapsut-
veckling sker till största del digitalt och är tillgänglig 
för elev och vårdnadshavare. 
 I förskola arbetas det aktivt med digital dokumenta-
tion av verksamheten och har utvecklats mycket under 
våren. Målet bedöms till hög grad nås under året. 
 Arbetet med vårdnadshavarnas tillgång till lärplatt-
form för allmän information är ännu inte kommit 
igång. Kommer att påbörjas under hösten. Målet 
bedöms till viss del nås under året. 

 

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 verk-
samhetens utveckling.

Under våren har kulturanalyser genomförts på flera 
arbetsplatser för att utveckla verksamheten. 
 Delaktighet i verksamheten utvecklas genom trans-
parens vilket underlättas av de digitala hjälpmedel 
som finns. Målet bedöms i stor grad nås under året.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de 

behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Vara en attraktiv arbetsgivare med 
tydligt ledarskap och stolta medar-
betare.

För att nå målet behöver verksamheten 
- medarbetare med rätt kompetens 
- medarbetare som är motiverade för sitt arbete 
- ett hållbart pedagogiskt ledarskap. 

Förvaltningen har under året satsat på prioriterade 
kompetensutvecklingssatsningar kring förskollärar-
utbildning, Sva-lärare, tal- och språk samt specialpe-
dagoger/speciallärare och planerar ytterligare platser 
inför hösten. Förvaltningen ligger fortfarande över 
snittet i landet kring behörighet, men har en negativ 
trend liksom hela landet. 
 I Medarbetarenkäten från ht 2017 har både motiva-
tion och pedagogiskt ledarskap en positiv trend. Målet 
bedöms till stor del nås under året.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

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

Förvaltningen har fått ytterligare en förskola med 
utmärkelsen Hållbar skola. 
Målet bedöms nås/nås under året.

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet
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Viktiga händelser under året
Tillsättning av ny förvaltningschef har genomförts och Karin 
Kihlman Thornell tillträdde tjänsten 1 juni. En extern utvärdering 
av förvaltningens arbete har genomförts via KPMG, utifrån den 
skapas en handlingsplan som presenteras för kommunstyrelsen 
under augusti månad. En utredning av Enheten För Flerspråkighet 
(EFF) har genomförts. Mottagningsenheten förändras genom att 
nyanlända eleverna direkt skrivs in vid aktuell skola. SYV-orga-
nisation har setts över och chefskapet för studie- och yrkesvägled-
arna överförts från verksamhetschef till rektor. Under våren 2018 
har beslut fattats om att industritekniskt program från hösten kom-
mer att bedrivas i förvaltningens regi och inte längre som fristå-
ende verksamhet. Utvecklingsarbete i samarbetet med Skolverket 
inom samverkan för bästa skolan är påbörjat för gymnasieskolan, 
för att höja likvärdighet och kvalité. Översyn av grundskolans 
skolområden pågår. 

Nämndens ekonomi

Periodens utfall Drift

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2018 är 
807,9 mnkr. Av budgeten har 431,0 mnkr (53,3 procent) förbru-
kats under första halvåret. 
 
Periodens utfall investeringar

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2018 är 
14,1 mnkr. Av budgeten har 2,7 mnkr (19 procent) förbrukats 
under första halvåret. 

Prognos drift helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett underskott på 13,9 mnkr. 
Det prognostiserade underskottet motsvarar 1,7 procent av bud-
geten. Underskottet är inom följande kostnadsposter: skolskjutsar 
-6,5 mnkr, skolskjutskostnaderna når inte den besparing som 
ålagds nämnd. Kostnaden för lokaler förväntas överstiga budget 
-8,1 mnkr. Begäran av hyreskompensation på 7,1 mnkr är skickad 
till KS för beslut, vilket kan påverka prognos i positiv riktning. 
Kostnaden för interkommunala elever prognostiseras lägre än 
budgeterat +0,9 mnkr. 
 Kostnaderna för särskilt stöd i verksamheterna är stora och 
täcks delvis upp av olika statsbidrag. Totalt prognostiseras 
intäkter till 130,8 mnkr, varav erhållna bidrag prognostiseras till 
74,3 mnkr vilket motsvarar 9,2 procent av budget. Det motsvarar 
ca 90 procent av Finnvedskolans gymnasiebudget. En så stor 
intäktsfinansierad verksamhet ger viss osäkerhet i prognosen. 
 Förvaltningen har under 2018 genomfört följande åtgärder för 
att minska underskottet. Minskade personalkostnader inom vuxen-
utbildningens elevhälsa +0,2 mnkr, högre prognostiserade intäkter 

från migrationsverket +1,0 mnkr, besparingar inom kompetens-
utvecklingsmedel +1,0 mnkr, varuinköp +0,5 mnkr och licenser 
+0,1 mnkr.

Prognos investeringar helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 0,2 mnkr. För-
valtningen kommer under andra halvåret genomföra större del av 
de investeringar som är budgeterade. Största investeringarna sker 
inom 1–1 satsningen. Under sommaren har några skolor utsatts 
för inbrott vilket kan innebära att större del av investeringarna 
ersätter förlorade enheter. Det prognostiserade överskottet på 
0,2 mnkr är inom kulturskolans verksamhet där investeringarna 
genomförs nästkommande år. 

Digitalisering

Under 2018 har alla skolledare genomgått Skolverkets fortbild-
ning ”att leda digitalisering”. Resursförstärkning kring kom-
petensstöd i verksamheterna har skett genom tillsättning av en 
digitaliseringsutvecklare.  
 Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram 
riktlinjer för en långsiktig utveckling i en medie- och informa-
tionskunnighetsplan. Genom riktlinjerna kan en likvärdighet i 
arbetet kring den digitala kompetensen bland medarbetare och 
barn/elever, samt en likvärdig progression i elevernas utveckling-
en, säkerställas oavsett skola. 
 1–1 satsningen fortlöper på gymnasiet och högstadiet enligt 
plan, men dock inte i förskola, låg- och mellanstadiet. En revi-
dering av plan genomförs under hösten men hänsyn till ändrade 
förutsättningar.
 Den viktigaste effekten är den som når eleverna genom en stör-
re flexibilitet i undervisningen, tillgänglighet till skolmaterial när 
eleven behöver, möjlighet till uppläst material, digital dokumen-
tation av elevernas utveckling som är transparant och elevernas 
ökade möjlighet att nå kunskapskraven. 
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Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter -89,0 -127,8 38,8 -65,0 -64,5 -128,1

Kostnader 896,9 949,6 -52,7 496,0 494,6 947,4

Nettokostnad 807,9 821,8 -13,9 431,0 430,1 819,3

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Barn- och utbildnings-
nämnd 1,1 1,1 0,0 0,5 0,6 1,1

Gemensamt barn- och 
utbildningsförvaltning 24,1 21,7 2,4 11,9 5,7 22,6

Förskola 206,1 207,0 -0,9 109,6 109,8 208,2

Grundskola inkl 
förskoleklass och 
fritidshem 399,8 415,6 -15,7 216,6 219,6 413,3

Grundsärskola 16,9 17,1 -0,1 7,9 8,2 14,9

Gymnasieskola 124,9 123,6 1,3 65,4 68,3 124,9

Gymnasiesärskola 7,3 7,9 -0,7 3,4 3,2 6,4

Vuxenutbildning 19,6 19,8 -0,2 11,7 11,0 18,0

Kulturskolan 8,0 8,0 0,0 4,1 3,8 9,9

Nettokostnad 807,9 821,8 -13,9 431,0 430,1 819,3

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 14,1 13,9 -0,2 2,7 3,4 15,5

Nettoinvesteringar 14,1 13,9 -0,2 2,7 3,4 15,5

Största investeringar
Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

IT-satsningen en-till-en 6,4 6,4 0,0 0,6 1,2 10,7

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter arbetar med att 
utveckla kreativa lärmiljöer och att förutsättningarna i kommunens 
skolor ska vara likvärdiga att utveckla digital kompetens
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Årsberättelse per nämnd 

Omsorgsnämnden
Nämndens mål

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Brukaren möts utifrån sina individuella behov 
med respekt.

Målet innefattar ett gott bemötande och 
att personalen ska hålla vad de lovar. Några 
enheter når resultatet ( 13 av 23 arbetslag i 
äldreomsorgen) och flera är på väg.

Verksamheten arbetar ständigt med ett gott 
bemötande och respekt för den enskilde. 
Att alla arbetslag ska nå målet är en mycket 
grannlaga uppgift.

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

Målet innefattar att de äldres upplevda 
psykiska ohälsa ska minska, likaså förskrivna 
antipsykotiska läkemedel på särskilt boende.

All personal har gått en utbildning i grundläg-
gande psykiatri
Fortsatt nära samarbete med vårdcentralens 
läkare.

 

Vård- och omsorgsbehov ska dokumenteras 
på ett säkert sätt.

Målet innefattar tydliga och uppföljningsbara 
mål i biståndsbesluten, tydliga hur en insats 
ska utföras samt skälen till inskrivning i 
hemsjukvården.

Stora förbättringar har skett vad gäller 
biståndsbesluten. För övrigt är det ett ständigt 
pågående förbättringsarbete där undersköter-
skor i äldreomsorgen kommit längst.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Medborgarna ska när man kontaktar omsorgs-
förvaltningen få svar på sina frågor.
Medarbetarna är insatta i målen för sin arbets-
plats och Värnamo kommuns målstyrning och 
delaktiga i arbetet i omsorgsförvaltningen.

Delaktighet genom arbetsplatsträff, med-
arbetarsamtal samt en närvarande ledning 
som förstärkts med utsedda samordnare i 
verksamheten.

Medarbetarna är i större utsträckning än alla 
kommunens medarbetare, insatta i målen för 
sin arbetsplats. Samma  gäller arbetet med att 
förbättra och utveckla verksamheten.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Omsorgsnämnden ska upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare som utvecklar och kan 
behålla sina medarbetare.

Istället för övertid och timanställningar 
erbjuda tillsvidare anställning. Ett mer ut-
vecklat stöd till cheferna inom olika områden. 
Dessutom erbjuds personalen olika former av 
kompetensutveckling.

De förvalda indikatorerna omsorgsnämnden 
beslutat om är uppfyllda.
Arbetet som pågår runt anställningar har vi 
resultat av först vid årsskiftet.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Att nå en klimateffektiv verksamhet som inne-
fattar bra energianvändning och miljövänliga 
transporter.

Målet innefattar att minska matsvinnet på 
särskilt boende, återkommande utbilda led-
ningen i klimatanpassning samt personalen i 
sparsam körning.

Våren 2018 slängdes mer mat i kilo vid mät-
ning jämfört med hösten 2017. Fortfarande 
är det mesta svinnet från kantinerna alltså för 
mycket levererad mat.
Vad gäller utbildning i klimatanpassning är 
detta ett förvaltningsövergripande arbete i 
Plan för kommunens miljöarbete.

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

Viktiga händelser under året

Ny lagstiftning om Samordnad vårdplanering, trädde ikraft vid 
årsskiftet, vilket har inneburit en stor omställning för verksamhe-
terna. Socialtjänsten och den kommunala hälsosjukvården måste 
ha beredskap veckans alla dagar både personellt,  materiellt och 
kompetensmässigt. Ledtiderna har kortats och mer avancerad 
vård, omsorg och rehabilitering förläggs utanför sjukhuset,  i 
hemmet. Ett flertal av beräknade hemgångar verkställs inte på 
avtalad tid, vilket medför att verksamheten lägger resurser på 
”tomtimmar”. Regionens egen statistik visar att ca hälften av 
samtliga planeringar blir av/ombokade. Oavsett om alla planering-
ar hade fungerat optimalt krävs ytterligare resurser, då en påtaglig 

förskjutning har skett av avancerad sjukvård till kommunal hälso- 
och sjukvård och rehabiliteringen. Nästan alla utskrivna patienter 
behöver rehabiliteras i hemmet, eller korttids, för att komma 
igång efter sjukhusvistelsen.
 Kompetensförsörjning har varit och är en mycket stor utma-
ning. Generellt är det svårt att hitta utbildad personal, även till 
fasta tjänster. Sommarsituationen har varit extremt sårbar. Brist på 
personal medför en risk för brukare/patienter, men medför också 
stor arbetsbelastning på de ordinarie som är i tjänst.
 Kompetensutveckling. För samtliga verksamheter krävs idag 
mer specialiseringar och högre utbildningar än gymnasienivå. 
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Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden

Som exempel kan nämnas att två specialistsjuksköterskor har 
anställts inom palliativ vård och stödpedagoger har anställts inom 
funktionshinderomsorgen. Det är av stor vikt att samtlig omvård-
nadspersonal har tillräcklig utbildning, så att delegering kan ges 
att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. 
 Heltidsresan är ett område som det ställs stora förväntningar 
om. Effekterna som förväntas kommer inte att vara synliga år 
ett,  utan tidigast år 2. Ca 950 medarbetare måste ställa om och 
implementera andra arbetssätt. Detta kräver utbildning och tid för 
reflektion för samtliga, vilket är nödvändigt för att få genomslag. 
Troligtvis kommer denna omställning av att bli kostnadskrävande.
En kartläggning har gjorts under våren om önskad sysselsätt-
ningsgrad. Målet är att samtliga önskemål om ökad sysselsättning 
ska vara planerade innan årsskiftet. 
 Larmbyte. Ett mycket stort antal timmar har lagts ner på byte 
av trygghetslarm inom två äldreboenden. Enligt plan skulle byte 
ha skett på fem äldreboenden, men då larmsystemen inte fungerat 
som lovat har arbete/resurser lagts på att säkra brukarnas trygghet. 
Avtalet har nu hävts och nya tillfälliga larm har installerats. Detta 
har gjorts i god samverkan med upphandlingsförvaltningen.
 Telefoniavbrott. Under året har flertal stora telefonavbrott 
drabbat Värnamo. Telefoni påverkar bl.a. vår lösning med digitala 
lås och kontakt med sjuksköterskor. Detta har inneburit stora 
påfrestningar då personal får kompensera tekniken för att trygga 
vården och omsorgen. 
 Värdegrund/bemötande. Arbete kring värdegrund och bemötan-
de är ständigt pågående inom verksamheterna.
 Fördjupad granskning har genomförts inom funktionshinder-
omsorgen i syfte att se om verksamheten följer lagstiftning och 
riktlinjer.
 Miljö. Inom verksamheten har anskaffats fler elcyklar och byte 
till elbilar har gjorts, där så varit möjligt.
 LOV (Lag om valfrihetssystem). Översyn och uppdatering av 
förfrågningsunderlaget har gjorts. 
 Gemensam upphandling och avtal för samtliga 13 kommuner 
i länet för köp av externa placeringar för personer med insatser 
enligt LSS  gäller från och med 1 april.  

Nämndens ekonomi

Periodens utfall Drift

Omsorgsförvaltningens driftbudget för 2018 är 587,3 mnkr. Av 
budgeten har 298,9 mnkr (51 procent) förbrukats under första 
halvåret. 
 Begärt medel för ökande behov men inte tilldelats någon utök-
ning. Statsbidrag 3,4 mnkr finns inte att fördela. Går inte minska 
personaltätheten mer.

Hög personalomsättning ger fler introduktioner vilket inneburit 
merkostnader, men också tagit stor del av ordinarie personals tid. 
Heltidsresan tar också tid för organisationen och omställningen 
som detta innebär medför merkostnader och inga medel har getts 
för den så kallade puckeleffekten för heltidsresan. 
 Den nya lagen trygg och säker hemgång har medfört snabbare 
utskrivningar från slutenvården. De snabba utskrivningarna driver 
upp kostnaderna för hjälpmedel och logistik. Kostnaden för hjälp-
medel har enligt statistik från Hjälpmedelscentralen ökat med 
20–25 procent under första kvartalet. Det är inte bara kostnaden 
för hyran av hjälpmedel som ökar utan även kostnaden för den 
personella hanteringen av allt material. Vidare har rehab behövt 
utöka sin organisation på grund av att de brukare som kommer 
hem är sjukare än tidigare.  
 
Periodens utfall investeringar

Omsorgsförvaltningens investeringsbudget för 2018 är 32,3 mnkr. 
Av budgeten har 2,7 mnkr (8 procent) förbrukats under första 
halvåret.

Prognos drift helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett underskott på 14,8 mnkr. De 
största underskotten finns inom ordinärt boende, LSS, särskilt 
boende vuxna LSS och HSL. 
 Ordinärt boende prognostiserar ett underskott på 6,5 mnkr. 
Antalet brukare inom ordinärt boende förväntas följa budget dock 
prognostiseras antalet beslutade biståndstimmar bli högre än 
budgeterat. Svårigheter att möta snabba förändringar och högre 
kostnader relaterat till tidig hemgång har medfört ett underskott i 
verksamheten.  
 LSS visar ett väntat underskott inom personlig assistans, daglig 
verksamhet och bostad barn/unga på 3,3 mnkr. Antalet beslutade 
LSS-timmar för personlig assistans (ej med ersättning från För-
säkringskassan) har ökat med 65 h/v i förhållande till budget. Det 
väntade underskottet inom daglig verksamhet beror på att antalet 
timmar och insatsbehovet enligt prognos ökar samt på högre per-
sonalkostnader än budgeterat. Tillkommande kostnader för köpta 
platser bostad barn/unga förväntas överstiga budgetramen. 
 För särskilt boende vuxna LSS förväntas kostnaden för köpta 
platser att överstiga budgeten. 
 Det väntade underskottet inom HSL kan främst förklaras av 
kostnader som ett stort behov av bemanningssköterskor för 
med sig. Behovet av ökade sjuksköterskeresurser är inte enbart 
betingat av det svårrekryterade bemanningsläget utan även att 
omfattningen av arbetsuppgifter ökat markant då patienter med 
komplexa vårdbehov snabbt skrivs ut från sjukhuset. 
 Övriga verksamheter redovisar mindre avvikelser.  
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Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden

Prognos investeringar helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett överskott på 17,5 mnkr. 
Enligt reviderad investeringsplan förskjuts investeringarna i tid. 

Digitalisering

Inför 2018 planerades att arbeta med att byta till nya digitala larm 
i SÄBO. Detta byte har avbrutits på grund av att den upphandlade 
tjänsten inte höll den kvalitet som utlovades. Tillfälliga larm har 
installerats och utvecklingsarbetet har tillfälligt avbrutits. 
 I hemtjänst används digitala lösningar via telefoni. Det gäller 
både digitala nycklar, signering och för information. Under året 
har ny lösning med leasing av telefoner påbörjat då de upphandla-
de telefonerna inte höll den kvalitet som utlovats.
 Alla enheter inom Omsorgsförvaltningen har ännu inte wifi vil-
ket fördröjer användandet av digital teknik inom vår verksamhet.
Nytt verksamhetssystem upphandlat gemensamt i länet och kom-
mer att införas under 2019. 
 Trygghetskameror i ordinärt boende håller på att testas. 
 Utifrån krav från Försäkringskassan finns nytt system för 
digital signering gällande LASS-ersättning. Implementering har 
påbörjats, dock med många inkörningsproblem. 
 Teknik som förenar – för äldre på Linneberg och skolklass från 
Trälleborgsskolan. De har arbetat med teknik tillsammans och ett 
teknikrum har öppnat på Linneberg.

Den förväntade brukarnyttan och effektivisering med digitala 
larm och mobil nyckelhantering och dokumentering har inte blivit 
som planerat. Stora resurser har behövts för att göra verksamheten 
trygg när tekniken inte har fungerat som förväntat. Det har även 
gjort att annan utveckling har avstannat.

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter -183,1 -182,1 -1,0 -50,5 -51,8 -105,4

Kostnader 770,5 784,3 -13,8 349,4 333,1 668,2

Nettokostnad 587,3 602,1 -14,8 298,9 281,3 562,8

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Omsorgsnämnd 0,9 1,1 -0,2 0,5 0,6 1,2

Gem omsorgsförvalt-
ningen 17,6 17,6 0,1 9,0 7,6 11,6

SOL-verksamhet 
gemensam 18,8 18,4 0,4 6,8 5,7 11,8

SOL-verksamhet 
särkilt bodende 197,5 198,2 -0,7 100,4 96,5 193,9

SOL-verksamhet 
ordinärt boende 114,5 121,0 -6,5 62,2 58,5 116,6

LSS-verksamhet 87,7 91,0 -3,3 43,9 40,4 81,9

LSS, Särskilt boende 
vuxna 78,6 80,5 -1,9 40,0 38,2 77,0

HSL-verksamhet 71,4 74,1 -2,7 36,0 33,8 68,7

Övrig verksamhet 
omsorgsförv 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0 0,2

Nettokostnad 587,3 602,1 -14,8 298,9 281,3 562,8

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0

Utgifter 32,3 14,8 17,5 3,4 3,1 8,8

Nettoinvesteringar 32,3 14,8 17,5 2,7 3,1 8,8

Största investeringar
Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

IT 11,6 5,9 5,7 0,6 0,6 1,8

Larm och säkerhet 11,6 3,6 8,0 0,4 1,3 2,4

Inventarier sektion 
äldreomsorg 2,7 2,5 0,2 0,9 0,6 2,3

Äldre på Linneberg och skolklass från Trälleborgsskolan arbetar 
med teknik tillsammans i teknikrummet på Linneberg.
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Årsberättelse per nämnd

Medborgarnämnden
Nämndens mål

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

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

En hållbar livssituation som 
ger trygghet för dem vi är 
till för.

Målet ska säkerställa att medborg-
arna i Värnamo kommun får verktyg 
och förutsättningar för att kunna 
leva sitt liv på egen hand.  

Förvaltningen arbetar fortsatt med att utveckla öppenvårdsinsatser och 
hitta hemmaplanslösningar som i förlängningen innefattar stödboende. 
Samverkan så väl internt som externt är en prioriterad fråga för att säk-
ra att invånarna i Värnamo kommun får ta del av rätt insatser i rätt tid.
Målet bedöms nås på  sikt. 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i 

kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Medborgarförvaltningen har 
medarbetare som är aktivt 
deltagande i att driva verk-
samhetsutveckling. I det är 
det viktigt för oss att ha med 
perspektiv från de vi är till för.

Målet ska säkerställa att vi bedriver 
den verksamhet som medborgarna 
i Värnamo kommun behöver. Det 
kräver att vi ständigt arbetar med 
verksamhetsutveckling och kommu-
nicerar med de vi är till för. För att 
vi ska lyckas med detta är medar-
betarna på medborgarförvaltningen 
nyckelpersoner.

Förvaltningen har jobbat fram en ny organisation där samtlig personal 
har varit delaktig. Målet med organisationsförändringen har varit att 
skapa en mer lättförståelig organisation för de vi är till för samt att ska-
pa mindre sektioner för möjlighet till närmare ledarskap. Målet är vidare 
att skapa förutsättningar för god intern samverkan.
Målet bedöms nås på sikt. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de 

medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Medborgarförvaltningen 
upplevs som en attraktiv 
arbetsgivare genom att för-
valtningen har en välmående 
personal som ges möjlighet 
att utvecklas och växa inom 
sitt område.

Målet ska säkerställa att medborgar-
förvaltningen upplevs som en attrak-
tiv arbetsplats så att vi får en fortsatt 
kompetent och stabil personalgrupp.  

Förvaltningen har i år fått ta del av kompetensmedlen som kommun-
styrelsen avsatt, förvaltningen har upphandlat en 30-poängs juridikut-
bildning som ett 15-tal medarbetare kommer att gå under hösten och 
nästkommande vår. Förvaltningen har även infört friskvårdtimme som 
pilotprojekt under ett år. Målet bedöms nås på sikt.

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Medborgarförvaltningen 
alltid har en medvetenhet om 
miljön, så att klimatsmarta 
och val underlättas.

Målet ska bidra med att medborgar-
förvaltningen bidrar till Värnamo 
kommuns hållbarhet.

Förvaltningen arbetar tillsammans med upphandlingsenheten för att 
säkerställa miljövänliga tjänstebilar. Förvaltningen har införskaffat video 
konferensutrustning för att minska bland annat tjänsteresor med bil. 
Nämndsadministrationen digitaliseras för att minska pappersförbruk-
ningen. Målet bedöms nås under året. 

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

Viktiga händelser under året
Migrationsverket har under hösten 2017 fattat beslut som fått kon-
sekvenser för Ensamkommmande barn (EKB) - verksamheten. 
Flera ungdomar har eller kommer att lämna verksamheten under 
2018 av olika skäl. Även de ekonomiska förutsättningarna har 
sedan 1 juli 2017 förändrats, kommunens ersättning från staten 
har minskat från 1 900 kronor per dygn till 1 350 kronor per dygn 
för ensamkommande barn upp till och med 17 år respektive 750 
kronor per dygn för ungdomar 18-21 år. Under 2018 fortsätter 
mottagandet att vara lågt och med anledning av ovanstående såg 
verksamheten behov av att anpassa personalstyrkan inom 

HVB/EKB-verksamheten (Hem för Vård och Boende). Förvalt-
ningen arbetar med att under ordnade former stänga HVB Bryg-
gan och Bron för att endast behålla stödboende. Detta förväntas 
vara genomfört 30 november 2018. Ungdomar som är boende 
inom HVB- verksamheten flyttas till stödboende, där förutsätt-
ningar finns för att ta emot dem. Bedömningen är att tre individer 
kan ha behov av HVB-boende även efter 30 november. Verksam-
heten arbetar aktivt för att i möjligaste mån omplacera övertaliga 
medarbetare till andra verksamheter inom kommunen. 
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Årsberättelse per nämnd

Nämndens ekonomi

Periodens utfall Drift

Medborgarförvaltningens driftbudget för 2018 är 136 mnkr. Av 
budgeten har 74,2 mnkr (55 procent) förbrukats under första 
halvåret. 

Periodens utfall investeringar

Medborgarförvaltningens investeringsbudget för 2018 är 
3,4 mnkr. Av budgeten har 0,4 mnkr (12 procent) förbrukats under 
första halvåret.

Prognos drift helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett underskott på 17,3 mnkr. 
Medborgarförvaltningens underskott beror främst på högre kost-
nader inom barn- & ungdomssektionen och inom integration.
 Barn & ungdomssektionen har fler placerade barn vilket gör att 
placeringskostnaderna  för externa placeringar samt konsulent-
stödda familjehem beräknas överstiga budget med 14,5 mnkr. 
Personalkostnader väntas bli 2,3 mnkr högre på grund av inhyrd 
personal för vakanta tjänster. För ekonomiskt bistånd prognosti-
seras att försörjningsstöd blir lägre än budget med 4 mnkr medan 
personalkostnaderna väntas bli 2,1 mnkr högre samt placerings-
kostnader för familjefridsärende blir 0,9 mkr dyrare. 
 Arbetsmarknadssektionen har lägre kostnader för administra-
tion för extratjänster vilket väntas ge överskott för verksamheten 
med 1,3 mnkr för 2018. Integration räknar med ett överskott på 
5,4 mnkr i mottagandet av flyktingar medan ensamkommande 
barn-verksamheten väntas få mindre ersättningar från migrations-
verket med 6,1 mnkr samt högre personalkostnader med 2,1 mnkr 
på grund av längre omställningstid än budgeterat och lägre antal 
ensamkommande barn. 

Prognos investeringar helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar på 3,4 mnkr. 

Digitalisering

Medborgarförvaltingen har arbetat hårt för att skapa grund-
förutsättningar för att utveckla digitaliseringen. Samtliga av 
förvaltningens verksamheter beräknas få wifi under året. Utbyte av 
stationära datorer till bärbara datorer pågår kontinuerligt. Detta är 
grundförutsättningar för att digitalisering ska vara möjlig. 
 Vidare har förvaltningen givit fler användare tillgång till 
Mobilityguard vilket i sin tur lett till att förvaltningen kunnat 
utveckla flexibelt arbetssätt, att man har möjlighet att dokumentera 
på besök/möten och slipper dubbelarbeta med att först skriva för 
hand och sedan lägga in det i systemet. Arbetssättet innebär också 
att man slipper att skicka dokument via post till klienterna som 
i sin tur behöver kontakta oss för att ge sitt godkännande till det 

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter -85,5 -81,8 -3,7 -49,5 -67,8 -113,0

Kostnader 221,5 235,1 -13,6 123,7 126,1 247,6

Nettokostnad 136,0 153,3 -17,3 74,2 58,3 134,6

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Medborganämnd/
-förvaltning 20,4 20,4 0,0 9,4 9,6 19,6

Fritidsverksamhet 6,6 6,6 0,0 2,4 2,5 6,2

Vuxen, missbruk 11,9 11,9 0,0 5,8 6,4 13,0

Barn, familj och  
ungdomsverksamhet 48,5 65,3 -16,8 34,2 29,5 63,5

Försörjningsstöd 29,4 28,4 1,0 15,8 18,4 35,6

Integration- och 
fritidsektion 0,4 3,1 -2,7 -1,9 -17,7 -20,8

Sysselsättning 18,9 17,6 1,3 8,5 9,6 17,5

Nettokostnad 136,0 153,3 -17,3 74,2 58,3 134,6

skrivna, detta sker på plats. Vidare håller man på att implementera 
Min Myndighetspost som är en tjänst där man kan skicka säkra 
meddelanden till privatpersoner. 
 Förvaltningen har börjat arbeta med Skype, detta för att under-
lätta och minska resandet vid exempelvis uppföljning av externa 
placeringar långt iväg. För detta ändamål har vi installerat video-
konferensutrusning. Detta gör att vi nyttjar vår tid effektivare 
och minskar riskerna för olyckor i samband med resande.

Investeringar
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 3,4 3,4 0,0 0,4 0,5 0,7

Nettoinvesteringar 3,4 3,4 0,0 0,4 0,5 0,7

Största investeringar
Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Medborgarförvalt-
ningen, inventarier 0,9 0,9 0,0 0,1 0,1 0,1

Medborgarförvalt-
ningen, IT 2,5 2,5 0,0 0,3 0,4 0,6
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Överförmyndaren
Myndighetens mål

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

Mål Beskrivning Bedömning Prognos

Huvudman får stöd att stärka sin självständig-
het och ges goda förutsättningar till en hög 
livskvalitet utifrån sina ekonomiska villkor.

Effektiv administration och tydliga rutiner. Målet är i hög grad uppfyllt.

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Medborgare, ställföreträdare och huvudmän 
får svar på sina frågor.

Enkät till ställföreträdare genomfördes 
hösten 2017.    

Målet är i hög grad uppfyllt.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Skapa goda förutsättningar att rekrytera, 
kompetensutveckla och behålla personal och 
ställföreträdare.

Regelbundna kurser för såväl nya som gamla 
ställföreträdare. 

Svårt att hitta en bra struktur för utbildningar.
 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål Beskrivning Bedömning Prognos

Överförmyndaren minskar sin klimatpåverkan 
inom områden resande och pappersförbruk-
ning. 

Boka el- eller gasbilar. Minska kopieringen. Finns en ökad medvetenhet.
 

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

Viktiga händelser under året

Omfattande processer avseende förvaltarskap har ökat i antal. 
Under året har antalet ärenden för ensamkommande barn minskat 
påtagligt.

Överförmyndarens ekonomi

Periodens utfall Drift

Överförmyndarens driftbudget för 2018 är 2,0 mnkr. Av budgeten 
har 1,4 mnkr (70 procent)  förbrukats under första halvåret. 
 Kostnader för arvode gode män och förvaltare är alltid högre 
första halvåret då merparten av arvodena utbetalas.

Prognos drift helår 2018

Prognosen för helåret 2018 visar ett underskott på 0,3 mnkr.  
 Underskottet beror på att kostnaden för ensamkommande 
barn(EKB) som kommit före 1 juli 2017 numera ej ersätts av 
Migrationsverket. 
 För EKB, som kommit efter 1 juli  2017 är det svårbedömt, 
men överförmyndaren förutsätter att kostnaderna täcks av de 
utbetalda schablonbidragen från Migrationsverket. 

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter -0,2 -0,5 0,3 -0,4 -1,9 -3,8

Kostnader 2,2 2,8 -0,6 1,8 3,0 5,7

Nettokostnad 2,0 2,3 -0,3 1,4 1,1 1,9

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Överförmyndar-
verksamhet 2,0 2,3 -0,3 1,4 1,1 1,9

Nettokostnad 2,0 2,3 -0,3 1,4 1,1 1,9

Digitalisering

Under hösten kommer ÖFS-systemet, i vilket myndigheten arbe-
tar, uppgraderas till ett webbaserat system. Kostnaderna är dock i 
nuläget oklara. Förhandling pågår.
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Kommunens revisorer
Detta gör kommunens revisorer 

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Re-
visorerna arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kommunen. 
Kommunrevisionen granskar styrelsen, samtliga nämnder och 
förvaltningar samt samordnar lekmannarevisionen av kommunens 
bolag och stiftelser.
 Kommunfullmäktige väljer revisorer som ska granska att 
kommunens verksamhet drivs enligt fullmäktiges beslut. Revi-
sionen är demokratins sätt att kontrollera och främja kommunens 
verksamhet.

Viktiga händelser under året
Revisorernas årliga planering utgår från en risk- och väsent-
lighetsanalys och de genomför sitt uppdrag i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Revisorerna har hittills genomfört en granskning avseende 
investeringsprocessen. Det pågår en granskning gällande kom-
petensförsörjning och en förstudie kring kommunens personalut-
veckling. Under hösten kommer revisorerna också genomföra 
grundläggande granskning av alla nämnder och styrelsen.
 Kommunrevisionen har efter genomförd upphandling av 
revisionstjänster ett nytt sakkunnigt biträde från och med 1 januari 
2018 och biträds nu av Ernst & Young Aktiebolag.

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader 1,5 1,5 0,0 0,6 0,8 1,5

Nettokostnad 1,5 1,5 0,0 0,6 0,8 1,5

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget 
2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Revision 1,5 1,5 0,0 0,6 0,8 1,5

Nettokostnad 1,5 1,5 0,0 0,6 0,8 1,5

Nämndens ekonomi

Periodens utfall Drift

Kommunrevisionens driftbudget för 2018 är 1,5 mnkr. Av budge-
ten har 0,7 mnkr (42,6 procent) förbrukats under första halvåret. 

Prognos drift helår 2018

Bedömning görs att kommunrevisionens arbete följer fastställd 
revisionsplan för 2018 och prognosen för helåret 2018 visar på ett 
resultat i balans.

Organisationen Barnens träd för barns rättigheter hade i juni en stolt invigning av kommunens tre första Barnens träd på Biet, Humlan och Getingen.



52

Årsberättelse per nämnd 

Finansiering och övrig verksamhet

Allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning 

och fastighetsavgift (-2,9 mnkr)

Årets intäkter för allmän kommunalskatt och kommunaleko-
nomisk utjämning (inkl fastighetsavgift) har budgeterats till 
1 925,3 mnkr. Senaste skatteunderlagsprognosen från SKL har 
upprättats i augusti. 
 Prognosen för 2017 (hela taxeringen är inte klar ännu) är 
förändrad (-4,4 mnkr). 
 Prognosen för 2018 pekar mot 3,8 mnkr bättre än budget. 
 Även om en viss nedgång sker i tillväxten av skatteunderlaget 
så är det fortfarande en hög nivå sett över en längre tidsperiod. 
Under de senast 10 åren har Värnamo kommun gått från motta-
gare till relativt stor givare i den inomkommunala kostnadsut-
jämningen. En omräkning av underlaget efter att budget antogs 
innebär att kommunen betalar 1,9 mnkr mer än budgeterat under 
2018, vilket innebär sammanlagt 38,6 mnkr.
 Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften visar på ett 
utfall 2018 (64,6 mnkr) som är 0,7 mnkr lägre än budget. 
Värnamo kommuns budget följer prognos från SKL som upprät-
tats tidigare.
 Osäkerheten i prognoserna är ganska hög varför ytterligare 
justeringar kan komma att ske under resterande del av året.
I förhållande till kommunens budget innebär ovanstående att skat-
teintäkter och utjämning blir cirka 2,9 mnkr lägre än budgeterat.
Kommunens budget följer prognoserna från SKL i oktober månad 
året före budgetåret.
 Avgörande för kommunens ekonomi kommande år är befolk-
ningsutvecklingen i kommunen. Vid halvårsskiftet var antalet 
invånare i Värnamo kommun 34 355, vilket innebär en nettoök-
ning sedan årsskiftet med 149 personer. Vid förra halvårsskiftet 
(2017-06-30) uppgick invånarantalet till 33 995 (+89); alltså en 
betydande större ökning detta år. Budget 2018 är beräknad på 
34 112 invånare per 2017-11-01. Varje invånare innebär cirka 0,05      
mnkr i förändring av skatteintäkterna och kommunalekonomisk 
utjämning för kommunen.

Reavinster vid försäljningar (+2,7 mnkr)

Hittills under år 2018 uppgår realisationsvinsterna vid fastighets- 
och inventarieförsäljningar till 2,7 mnkr. Av dessa ska 2,1 mnkr 
inte inräknas när en avstämning görs vid årets slut mot det så 
kallade balanskravet i Kommunallagen. 

Pensioner (-1,4 mnkr)

Under första halvåret har pensionskostnaderna varit 4 mnkr högre 
än budgeterat. Prognosen till årets slut pekar mot en kostnad som 
är 1,4 mnkr högre än budget på sammanlagt 31,1 mnkr. 
 Även om uttaget i personalomkostnadspålägget (po-pålägg) 
har höjts från 2018 räcker det inte riktigt för att täcka kostna-

derna helt. Underskottet vd årets slut i denna del beräknas till 
drygt 2 mnkr. Pensionskostnadsberäkningarna görs av en anlitad 
administratör. 
 Sedan flera år tillbaka har kommunen en strategi att, när 
ekonomin så tillåter, teckna försäkring (inlösen) för vissa delar 
av pensionsskulden som är intjänad före 1998. Kommunstyrelsen 
beslutar om någon inlösen ska ske. I nuläget beräknas inte att det 
kommer att göras någon inlösen under 2017 utöver den inlösen 
som sker med 5,1 mnkr till följd av överskott i förvaltningen av 
tidigare gjord inlösen. 
 Av den totala pensionsförpliktelsen intjänad före 1998 har kom-
munen hittills löst in 162 mnkr. Återstår gör i nuläget 601 mnkr 
(inkl särskild löneskatt) som till största delen kommer att utbeta-
las under de närmaste 30–40 åren.

Personalomkostnader (-0,2 mnkr)

Det interna personalomkostnadspålägget uppgår till 39,2 procent 
av bokförd lönekostnad, vilket förvaltningarna betalar internt till 
finansieringen. Totalt innebär detta över 350 mnkr och endast 
mindre avvikelser uppstår till årets slut.
 AFA Försäkring har beslutat att under en period inte ta ut någon 
avgift för kollektivavtalade sjukförsäkringar för kommunens an-
ställda. Detta medför att kommunens kostnader minskar med över 
4 mnkr per år, hänsyn till detta har tagits redan vid upprättandet 
av budget.
 AFA Försäkring har under vissa år gjort återbetalning av 
premier som betalats tidigare år. Så skedde senast under 2015 
(14,4 mnkr). Under detta år kommer någon sådan återbetalning 
inte att ske och det är ytterst osannolikt att några fler återbetal-
ningar kommer att ske senare heller eftersom spårbarheten vem 
och till vilka belopp som inbetalningen skett är mycket svår.

Övrig verksamhet (+3,6 mnkr)

I budget 2017 finns ett anslag på 1,5 mnkr till kommunstyrelsens 
förfogande för oförutsedda behov. I nuläget görs bedömningen att 
1,2 mnkr av detta anslag kommer att användas till årets slut. Vid 
halvårsskiftet återstår 0,6 mnkr.
 Av de 4 mnkr som fanns i budget för satsningar för att uppnå de 
övergripande målen återstår 1,6 mnkr vid halvårsskiftet. I nuläget 
görs bedömningen att 0,8 mnkr kommer att användas under reste-
rande del av året. 
 I årets budget finns en särskild satsning på kompetensutveck-
ling av personalen som ska leda till verksamhetsutveckling. 
Anslaget är på 10 mnkr och av detta beräknas i nuläget 9,5 mnkr 
användas till årets slut. Vid halvårsskiftet återstår 1,1 mnkr.
 Årets lönerörelse är avslutad och utfallet blev nära den budget 
som avsattes för ändamålet. 
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I budget finns 4,7 mnkr avsatt för ökade hyror i verksamheterna. 
Till halvårsskiftet har ännu ingen del av detta anslag används. 
Begäran görs hos kommunstyrelsen.

Kapitaltjänstintäkter (+0,9 mnkr)

Förvaltningarna betalar en ersättning till finansieringen för 
avskrivningar och ränta på det kapital som finns bundet i olika in-
vesteringar. I budget är denna ersättning beräknad till 114,5 mnkr. 
Prognosen pekar mot att intäkter blir ca 0,9 mnkr högre tillårets 
slut.

Avskrivningar (-3,2 mnkr)

Kommunen har en hög nivå på investeringarna varför också de år-
liga avskrivningarna ökar. I årets budget finns 100,6 mnkr avsatta 
för avskrivningar. 
 En övergång till komponentavskrivningar har skett under 2015, 
vilket medfört att det är svårare att under en övergångsperiod 
beräkna nivån på de framtida avskrivningarna. Genom de omfat-
tande investeringarna som skett under 2016 och fortfarande pågår 
beräknas årets avskrivningar överstiga budget med cirka 3,2 mnkr.

Finansiella kostnader och intäkter (+2,6 mnkr)

Vid årets ingång hade kommunen 250 mnkr i upptagna lån. Under 
första halvåret har några nya lån inte upptagits utan istället har 

ett lån på 50 mnkr amorterats. Låneskulden är därmed i nuläget 
200 mnkr. Beslut finns om att uppta sammanlagt 400 mnkr. 
Upplåningen har senarelagts eftersom investeringarna inte sker 
i den omfattning som budgeterats. Det ekonomiska resultatet 
under 2016 och 2017 har medfört tillskott i likvida medel och 
därmed också minskat behovet av upplåning hittills under året. 
Det innebär också att räntekostnaderna blir lägre än budgeterats 
(+1,8 mnkr). Viss grundlikviditet finns och dessa är placerade i 
bank men någon ränta erhålls numera inte. 
 Borgenavgifterna från de bolag som erhållit kommunal borgen 
som säkerhet för lån beräknas innebära 5,8 mnkr i intäkter. Detta 
överstiger budget med 0,8 mnkr.
 Sammantaget beräknas de finansiella kostnaderna och intäk-
terna innebära ett budgetmässigt överskott på cirka 2,6 mnkr vid 
årets slut.

Resultat och balansavstämning

Finansiering och övrig verksamhet beräknas till årets slut innebä-
ra ett budgetmässigt överskott på sammanlagt +2,1 mnkr. 
 Övrig avstämning mot lagens krav om balans i ekonomin görs 
under avsnittet ”Avstämning av kommunens övergripande mål” 
och ”Utvärdering av ekonomisk ställning”.

Värnamo kommun vill att ungas inflytande och delaktighet ska öka. På demokratidagen i mars diskuterades samhällsutveckling och demokrati.
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Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet

Belopp i mnkr
Budget
 2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Intäkter -2 522,7 -2 523,9 1,2 -1 255,6 -1 235,9 -2 485,5

Kostnader 635,3 634,4 0,9 311,4 295,4 591,2

Nettokostnad -1 887,4 -1 889,5 2,1 -944,2 -940,5 -1 894,3

Resultat per 
verksamhetsblock

Budget
 2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

KF/KS för oförutsedda behov (resterande del 
av 1,5 mnkr i anslag för fördelning) 0,6 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

Särskilda satsningar för kvalitetsutveckling 
(resterande del av 4 mnkr i anslag för fördel-
ning) 1,6 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

Särskilda satsningar för kompetensutveckling 
som ska leda till verksamhetsutveckling  (reste-
rande del av 10 mnkr i anslag för fördelning) 1,1 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0

Medel för ökade hyror (internt och externt) 
(resterande del av 4,7 mnkr i anslag för 
fördelning) 4,7 2,5 2,2 0,0 0,0 0,0

Övriga mindre verksamhet 15,1 15,2 -0,1 6,6 2,6 0,5

Reavinster vid fastighets- och inventarie-
försäljningar 0,0 -1,9 1,9 -1,9 -6,9 -10,9

Reaförluster vid fastighets- och inventarie-
försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Reavinster vid försäljningar av exploaterings-
områden 0,0 -0,6 0,6 -0,6 -0,5 -1,4

Pensioner, netto 31,1 32,5 -1,4 19,8 26,4 44,1

Återbetalning av premie AFA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Personalomkostnader, netto 0,0 0,2 -0,2 0,2 0,0 0,0

Kapitaltjänstintäkter från förvaltningarna -114,5 -115,5 1,0 -57,6 -71,8 -145,6

Avskrivningar/nedskrivningar 100,6 103,8 -3,2 50,2 47,3 100,3

Allmän kommunalskatt, utjämning och 
fastighetsavgift

-1 925,3 -1 922,4 -2,9 -957,8 -935,0 -1 877,4

Finansiella intäkter -7,2 -8,0 0,8 -4,6 -4,2 -7,0

Finansiella kostnader 4,8 3,0 1,8 1,5 1,6 3,1

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettokostnad -1 887,4 -1 889,5 2,1 -944,2 -940,5 -1 894,3

Investeringar

Belopp i mnkr
Budget
 2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgifter 41,6 1,0 40,6 0,0 0,0 0,0

Nettoinvesteringar 41,6 1,0 40,6 0,0 0,0 0,0

Största investeringar
Budget
 2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Investeringar som kräver särskilt beslut av 
Kommunfullmäktige *) 40,6 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0

Investeringar som kräver särskilt beslut av 
Kommunstyrelsen 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*) Prognos för detta ingår i uppgifter från tekniska utskottet.
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Kommunens tillväxtmotor Gummifabriken är fylld med verksamhet. Under andra halvåret 2018 invigs auditoriet, och då är hela Gummifabriken i full drift.
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Värnamo kommuns bolag

Avstämning av bolagets mål

Ändamålet med bolaget är att utgöra en effektiv organisation 
för uppföljning och förvaltning av Värnamo kommuns hel- och 
majoritetsägda bolag.
 De övergripande målen som funnits för bolagskoncernen till 
och med 2016 gäller inte längre utan numera har bolagskoncernen 
samma vision och övergripande mål som Värnamo kommun har 
för den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform. 
 Under 2017 har varje bolag i koncernen tagit fram nya mål som 
ligger i linje med Värnamo kommuns vision och övergripande 
mål. Information om dessa nya bolagsmål har skett till kommun-
fullmäktige i november 2017.

Detta har hänt under 2018

På uppdrag av Värnamo Stadshus AB har PwC gjort en utredning 
om beslut i Värnamo Kommunala Industrifastigheter (VKI-
AB) angående ombyggnad av etapp 2 av Gummifabriken samt 
rapportering till dess styrelse, till styrelsen i Värnamo Stadshus 
AB och till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Resultatet av 
utredningen visar på att beslut och rapportering har gjorts på ett 
korrekt sätt.
 Under maj månad har ägarsamråd hållits med de tre dotterbola-
gen. Anteckningar från dessa möten har delgivits kommun-
styrelsen.

Periodens utfall

Bolagets kostnader finansieras i första hand genom erhållna kon-
cernbidrag.Under året har bolaget dessutom erhållit aktieutdelning 
från Värnamo Energi AB med 4 mnkr och från Finnvedsbostäder 
AB med 0,09 mnkr. Övriga kostnader och intäkter ligger i nivå 
med budget.

Prognos för helår 2018

Bolagets lån, som uppgår till 209 mnkr, har en relativt lång löptid 
avseende såväl kapital som ränta. 
 I slutet av 2018 förfaller ett lån på 50 mnkr. Ett nytt lån som 
ersätter detta kommer att tas.
 Koncernbidrag till Värnamo Kommunala Industrifastigheter 
VKIAB under 2018 beräknas i nuläget enligt budget för VKIAB 
vid beslut om etapp II (kf juni 2014) 8,5 mnkr.
 Utdelning från bolagen blev 4,1 mnkr mot budgeterat 
0,09 mnkr. Anledningen är lägre koncernbidrag 2017 än planerat 
vilket innebar utrymme för högre aktieutdelning 2018 (Värnamo 
Energi AB).

Värnamo Stadshus AB

Behov av koncernbidrag till Värnamo Stadshus AB beräknas i 
nuläget blir enligt budget, 16,2 mnkr.
 Utdelningen till Värnamo kommun beslutades av årsstämman 
till 1,5 mnkr, vilket är oförändrat i förhållande till tidigare års 
utdelning.

Resultatet för Värnamo Stadshus AB 2018 beräknas bli 
+4,2 mnkr, vilket är 3,9 mnkr bättre än budget.
.

Framtida utveckling

Ett närmare samarbete mellan bolagen i koncernen och Värnamo 
kommun eftersträvas hela tiden. Inom flera områden sker nu nära 
samarbete, t ex fastighetsskötsel, värme, kommunikatörerna, 
upphandlingar och revision. Även ett samarbete i personalfrågor 
har börjat diskuteras.
 Samarbetet inom fastighetsförvaltning och skötsel av grönytor 
utvecklas efter hand med en utredning som gjordes under 2015 
som grund.
 Riksdagen beslutade i juni om nya skatteregler för företag. De 
nya reglerna innebär bland annat avdragsbegränsningar för räntor 
samt att bolagsskatten efter hand sänks. Styrelsen har med anled-
ning av detta begärt att PwC under hösten 2018 ska gör en utred-
ning om konsekvenserna för Värnamo kommuns bolagskoncern. 
 Årets andra ägarsamråd med dotterbolagen är planerade att 
genomföras under november månad.
 I samband med att nya styrelser tillträder i de kommunägda 
bolagen under våren 2019 kommer lämpliga utbildningar att 
anordnas.
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Värnamo kommuns bolag

Balansräkning
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 18-06-30 17-06-30

Anläggningstillgångar 216,0 216,0

Omsättningstillgångar 26,5 24,0

Summa tillgångar 242,5 240,0

Eget kapital 30,1 27,6

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Långfristiga skulder 209,5 209,5

Kortfristiga skulder 2,9 2,9

Summa eget kapital och skulder 242,5 240,0

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

18-06-30 17-06-30

Årets investeringar 0 0,0

Årets nettoomsättning 0 0,0

Soliditet, % 12,4% 11,5%

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget
 2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Rörelsens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelsens kostnader -0,5 -0,6 -0,1 -0,3 -0,2 -0,4

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat -0,5 -0,6 -0,1 -0,3 -0,2 -0,4

Finansiella intäkter 0,1 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1

Finansiella kostnader -6,9 -6,9 0,0 -3,4 -3,5 -6,9

Resultat efter finan-
siella poster

-7,3 -3,4 3,9 0,4 0,4 -3,2

Bokslutsdispositioner 7,7 7,7 0,0 0,0 0,0 7,4

Skatt på årets resultat -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0

Årets resultat 0,3 4,2 3,9 0,3 0,4 4,2

Värnamo kommun vill bli första kommunen med 100% tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s. För närvarande har 89,7% tillgång 
till det, vilket är topp 20 bland Sveriges 290 kommuner.
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Värnamo Energi AB (koncernen)

Värnamo kommuns bolag

Avstämning av bolagets mål
Arbete fortgår utifrån handlingsplaner framtagna efter senaste 
kund– och medarbetarundersökningar som genomfördes 2017. 
Nästa mätning görs 2019.

Detta har hänt under 2018
Fortsatta stora investeringar har pågått inom fjärrvärme- och kom-
munikationsverksamheten och nya kunder har anslutits till näten. 
Stora investeringar fortgår i värmeverksamheten för att bygga 
närvärme i kransorterna och ny ångpanna till industri. 
I Värnamo har ledningsarbete vid nybyggnation och exploatering 
genomförts. 
 Året inleddes med en relativt varm januari där kylan slog till i 
februari och höll i under mars. Detta har haft påverkan på bolagets 
projekt där grävning i mark påverkats av tjäle.

Periodens utfall
Resultatet första halvåret ligger något under budget på grund av 
högre kostnader för drift och underhåll samt volymtapp under en 
mild januari.
 Elpriserna har varit stigande under första halvåret på grund av 
rådande marknadsläge där bland annat underskott i de nordiska 
vattenmagasinen har varit prisdrivande.

Prognos för helår 2017
Den kraftigt förändrade finansiella marknaden för elhandeln under 
året samt ökade drift och underhållskostnader har en negativ på-
verkan på resultatet för 2018. Värnamo Energis budget justeras ned 
med ca 5 mnkr.

Framtida utveckling

De påbörjade investeringarna och utbyggnadsplanerna inom 
värme och kommunikation (fiber för bredband och TV) kommer 
att fortgå under kommande åren. 
 Detta innebär att Värnamo Energi kan erbjuda anslutningar 
till fler kunder i kommunen. Under de närmaste tre åren kommer 
erbjudande och utbyggnad av fiber till fastigheter på landsbygden 
vara ett viktigt projekt.
 Inom alla verksamhetsområden pågår utveckling för att fortsätta 
leverera konkurrenskraftiga lösningar till bolagets kunder. 
 En långsiktig utmaning är att möta omställningen mot ökad 
förnybar elproduktion. 

 För Elnätet planerar Värnamo Energi för långsiktiga investe-
ringar i fördelningsstationer i storleksordningen 150 mnkr.
 Värnamo Energis målsättning är att fortsätta utveckla verksam-
heten för att befästa vår position som ett lokalt, tryggt och hållbart 
energibolag. 

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget
 2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Rörelsens intäkter 368,5 400,0 31,5 212,6 190,8 371,2

Rörelsens kostnader -265,5 -303,9 -38,4 -158,0 -138,9 -269,1

Avskrivningar -55,6 -54,1 1,5 -24,2 -25,9 -50,3

Rörelseresultat 47,4 42,0 -5,4 30,4 26,0 51,8

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1

Finansiella kostnader -5,6 -3,3 2,3 -1,1 -1,4 -2,5

Resultat efter
finansiella poster

41,8 38,7 -3,1 29,3 25,6 49,4

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -18,0

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,5

Årets resultat 41,8 38,7 -3,1 29,3 25,6 23,9

Balansräkning
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 18-06-30 17-06-30

Anläggningstillgångar 558,6 525,3

Omsättningstillgångar 105,7 92,9

Summa tillgångar 664,3 618,2

Eget kapital 334,0 310,2

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 79,4 73,7

Långfristiga skulder 170,1 155,9

Kortfristiga skulder 80,8 78,4

Summa eget kapital och skulder 664,3 618,2

Ställda säkerheter 0,4 0,4

Ansvarsförbindelser 0,3 0,3

18-06-30 17-06-30

Personalkostnader (mnkr) 21,9 20,3

Tillsvidareanställda 48 47

Omräknat till heltidstjänster 47 45

Belopp i mnkr 17-06-30 16-06-30

Årets investeringar 20,3 25,0

Årets nettoomsättning 205,8 186,0

Soliditet, % 50,3% 50,2%
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Värnamo kommuns bolag

Finnvedsbostäder AB
Avstämning av bolagets mål

Uthyrning

Antalet lediga lägenheter har under halvåret varit 1,2 procent 
eller 29 i genomsnitt per månad. Jämfört med samma period 2017 
är sifforna högre vilket beror på att Studentbostäder redovisats 
separat innan fusionen genomfördes 2017-12-28.

Hyror

Hyrorna för 2018 höjdes med 1 procent från och med 1:a januari. 
Genomsnittshöjningen i SABO-företagen blev 0,97 procent.

Detta har hänt under 2018

Fastighetsförändring

Bolaget köpte 2018-01-15 fastigheten Värnamo Nederled 2:37, 
Järnvägsgatan 2 i Rydaholm. Rivning av byggnaden har genom-
förts under sommaren.

Projekt

Ombyggnation av servicehus, Sjösala i Bor fortgår enligt plan 
och blir Värnamos första trygghetsboende. Första inflyttning 1:a 
oktober.
 Nyproduktion av 24 studentlägenheter bredvid Gummifabri-
ken är i sitt slutskede. I samband med nybyggnationen har de två 
befintliga byggnaderna fått ny fasad och tak. Inflyttning sker i 
samband med terminsstart hösten 2018.
 Huvuddel 1 Städet är färdigställt och vid halvårsskiftet var en-
dast två lägenheter outhyrda. Huvuddel 2 påbörjades i juni 2017, 
etappvis inflyttning sker mellan december 2018 till maj 2019.
 Underhåll har utförts i planerad omfattning. Utvändig målning 
pågår. Aktuella områden är delar av Vråen och i Rydaholm.
 Köpeavtal av mark för kvarteret Väduren är påskrivet och 
handpenning erlagd till kommunen.
 För Sjöborgen i Bor har bygglov sökts och erhållits för upp-
förande av 4 lägenheter. Rivningen är genomförd och planerad 
byggstart hösten 2018.
 Från 1:a april övertog bolaget hyresavtalet från kommunen av 
kvarteret Kärleken och administrerar uthyrning och avisering.
Omfattande ombyggnad av utemiljö på Vråen har påbörjats och 
beräknas vara färdigställt under 2019.

Periodens utfall

Delårets resultat är bättre än budget och beror främst på lägre 
hyresbortfall samt det fortsatta gynnsamma ränteläget.
 Under juni aktiverades huvuddel 1 Städet vilket blev senarelagt 
och gör att avskrivningskostnaderna blev lägre än beräknat. Den 
snörika vintern ledde till att bolaget fick ökade snöröjningskostna-
der gentemot budget.

Prognos för helår 2018

Helårsprognosen visar något lägre resultat än budget trots det 
positiva delårsresultatet.
 Det beror främst på framskjutna hyresintäkter på huvuddel 
2 Städet och ökade förbrukningskostnader på sophantering. Däre-
mot fortsätter det låga hyresbortfallet och lägre räntekostnader.

Framtida utveckling

Bolaget fortsätter planera för nyproduktion enligt den långsiktiga 
investeringsplanen.
 På kvarter Väduren planeras nyproduktion av 48 lägenheter i 
radhusmiljö med ett tänkt färdigställande under 2020/21.
Projektering av nybyggnation på kvarteret Ling pågår. Avser en 
huskropp med 14 lägenheter. Köpeavtal med kommunen är påsk-
rivet och byggstart planerad våren 2019.
 I det planerade underhållet ingår ett större underhållsprojekt 
varje år. Under hösten påbörjas stamrenovering, byte av fasad 
och tak på Ringvägen och Fänestadsvägen i Forsheda, totalt 26 
lägenheter.
 Både Nöjd Medarbetarundersökning (NMI) och Nöjd kundun-
dersökning (NKI) genomförs under sommaren/hösten 2018.

Uthyrningsgraden för Finnvedsbostäders 
cirka 2 600 lägenheter var i snitt 98,8% 

under första halvåret 2018.

98,8
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Värnamo kommuns bolag – Finnvedsbostäder AB

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget
 2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Rörelsens intäkter 215,4 217,2 1,8 107,8 102,2 205,4

Rörelsens kostnader -144,3 -149,4 -5,1 -74,3 -69,2 -138,3

Avskrivningar -33,6 -32,7 0,9 -15,6 -14,9 -30,0

Rörelseresultat 37,5 35,1 -2,4 17,9 18,1 37,1

Finansiella intäkter 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0 0,3

Finansiella kostnader -21,0 -19,5 1,5 -9,5 -8,0 -17,0

Resultat efter
finansiella poster

16,8 15,9 -0,9 8,5 10,1 20,4

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatt på årets resultat -3,7 -3,5 0,2 -1,9 -2,2 -8,1

Årets resultat 13,1 12,4 -0,7 6,6 7,9 12,3

Balansräkning
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 18-06-30 17-06-30

Anläggningstillgångar 1 321,2 1 155,4

Omsättningstillgångar 39,5 31,2

Summa tillgångar 1 360,7 1 186,6

Eget kapital 204,2 192,4

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 12,5 4,5

Långfristiga skulder 1 055,6 907,0

Kortfristiga skulder 88,4 82,7

Summa eget kapital och skulder 1 360,7 1 186,6

Ställda säkerheter 0,0 180,5

Ansvarsförbindelser 0,4 0,3

18-06-30 17-06-30

Personalkostnader (mnkr) 14,3 15,9

Tillsvidareanställda 46 44

Omräknat till heltidstjänster 45 43

Belopp i mnkr 18-06-30 17-06-30

Årets investeringar 100,3 87,5

Årets nettoomsättning 107,8 102,2

Soliditet, % 15,0% 16,2%

Huvuddel 1 Städet är färdigställt och vid halvårsskiftet var endast 
två lägenheter outhyrda. Huvuddel 2 påbörjades i juni 2017.  

(Bild: Bygga GWG AB)
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Värnamo kommuns bolag

Avstämning av bolagets mål

Mål för 2018

Kvalitet: 
Näringsliv, utbildning, kultur och hyresgäster samarbetar gräns-
överskridande med en gemensam, kommunicerad agenda för 
tillväxt.

Delaktighet:
Gummifabriken är en plats fylld av inspiration, kreativitet, kun-
skap, utveckling och upplevelser som levereras av både interna 
och externa aktörer.

Kompetensförsörjning:
Här får varje person och idé utvecklas. Medarbetarna ska vara 
nöjda och stolta över sin arbetsplats.

Klimat:
Besökare och arrangörer har goda förutsättningar att göra klimat-
smarta val.

Sammanfattningsvis så arbetar Vkiab hårt med målen men har 
haft utmaningen att huset inte varit klart i tid. Detta gör att vissa 
av målen har varit svårare att nå än det var tänkt från början. Un-
der andra halvan av 2018 kommer dock Vkiab att växla upp och 
jobba aktivt mot uppsatta mål då förutsättningarna är de riktiga. 
Trots utmaningarna kommer vi att nå flera av målen vid årets slut.

Detta har hänt under 2018

Ombyggnationen
Ombyggnationen av Gummifabriken är vid utgången av kvartal 2 
klar då alla delar tagits i bruk. Det som kvarstår är sammanställ-
ning av dokumentation samt installation av överordnat system för 
att få ett slutbesked av Värnamo kommun. 
 Planeringen av 2018 skedde utan en fastställd tidsplan för 
ibruktagandet av Gummifabriken vilket har gjort att planering 
och budget för 2018 delvis skett på antaganden utifrån situationen 
hösten 2017.
 1 mars togs kulturförvaltningens och bibliotekets lokaler i 
bruk, 1 april togs centraltrapphuset i bruk och 30 juni togs de sista 
delarna Auditoriet med entré och konferensrum i bruk. 

Verksamheten
Under våren har Vkiab bland annat genomfört invigning av 
biblioteket, Värnamo näringslivsgala, IC Möbelriksdag, närings-
livsdagen 40 000 möjligheter, Jobb GPS, Blues-kvällar, Opera 
Extravagansa och mycket mer. Detta trots att samtliga lokaler inte 
stått klara.
 Vkiab har fördjupat samarbetet och konceptet mellan verksam-
heterna i huset. Bolaget har skrivit avtal med nya hyresgäster och 
håller på att fylla Gummifabriken med hyresgäster då intresset är 
mycket stort.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB
Periodens utfall

Vkiab får en avvikelse från budgeten efter kv 2 och kommer att få 
ett lägre resultat än budgeterat. Detta främst på grund av uteblivna 
hyror under perioden som hyresgästerna inte har kunnat flytta in. 
Det har också varit svårt att bedöma förbrukning av el, värme och 
vatten när fastigheten har växt från 5 000 kvm till 20 000 kvm där 
bolaget fått avvikelser i både positiv och negativ riktning. Vkiab 
har även fått högre konsultkostnader då allt har dragit ut på tiden. 
Behovet av att kommunicera under våren har varit större än vad 
som förutsetts då mycket har hänt och vi har behövt informera om 
utvecklingen och events i huset.

Prognos för helår 2018

Vkiab kommer att få ett lägre resultat än budgeterat. En del poster 
behöver justeras i budgeten då många siffror byggde på schablo-
ner och vi nu börjar få in de riktiga värdena. 

Framtida utveckling

Från 1 juli står hela Gummifabriken klar. I huvudfastigheten är 
så gott som alla uthyrningsbara ytor uthyrda och målet för kv 3 
och 4 är att fyra av sex ytor i Vita villan ska vara kontrakterade. 
Intresset för Gummifabriken är mycket stort och hösten har ett 
gediget och varierat program. Vkiab ser en ökning inom samtliga 
delar event, kultur och konferens. Våra gemensamma säljresurser 
börjar komma igång på allvar, vilka kommer visa resultat under 
hösten. 

Oscarsnomineringen av filmen ”The Square” satte återigen Rutans hem-
stad Värnamo på den kulturella världskartan. Ingegerd Svensson, Gunilla 
Petersson och Ulla Gradeen på Sveriges enda livevisning av Oscarsgalan i 
Gummifabriken.
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Värnamo kommuns bolag – Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget
 2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Rörelsens intäkter 30,2 28,5 -1,7 12,9 6,7 14,4

Rörelsens kostnader -14,7 -18,5 -3,8 -9,7 -4,6 -13,2

Avskrivningar -6,8 -6,0 0,8 -2,4 -2,3 -4,7

Rörelseresultat 8,7 4,0 -4,7 0,8 -0,2 -3,5

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -4,8 -4,6 0,2 -2,1 -2,6 -5,3

Resultat efter
finansiella poster

3,9 -0,6 -4,5 -1,3 -2,8 -8,8

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6

Skatt på årets resultat -0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 -0,3

Årets resultat 3,0 -0,6 -3,6 -1,3 -2,8 1,5

Balansräkning
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 18-06-30 17-06-30

Anläggningstillgångar 633,1 548,2

Omsättningstillgångar 19,0 19,5

Summa tillgångar 652,1 567,7

Eget kapital 7,0 4,0

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Långfristiga skulder 598,4 537,2

Kortfristiga skulder 46,7 26,6

Summa eget kapital och skulder 652,1 567,7

Ställda säkerheter - -

Ansvarsförbindelser - -

18-06-30 17-06-30

Personalkostnader (mnkr) 3,0 1,6

Tillsvidareanställda 9 6

Omräknat till heltidstjänster 9 6

Belopp i mnkr 18-06-30 17-06-30

Årets investeringar 40,5 85,9

Årets nettoomsättning 12,9 6,7

Soliditet, % 1,1 % 0,7 %

Under årets rekordvarma sommar passade många på 
att utnyttja kommunens många badplatser. Bilden överst 

Annebergsbadet, Bredaryd, därefter Hjortsjöbadet, 
Rydaholm, Osudden, Värnamo och Tånnö havsbad.
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Värnamo kommuns bolag

Avstämning av bolagets mål
Verksamhetsmål
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 beak-
tandet av dessa som genomsyrar de beslut som tas och som leder 
verksamheten framåt.

Övrigripande mål 1
Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska minska till för-
mån för hållbar konsumtion och ökad återanvändning. 

Övergripande mål 2
Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre på att källsor-
tera och materialåtervinningen ska öka.

Övergripande mål 3
Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål uppnås.

Övergripande mål 4
Källsorteringen av farligt avfall ska öka.

Övergripande mål 5
Standard och service på ÅVC (återvinningscentraler) inom 
GGVV samt tillgänglighet och förutsättningarna för att lämna 
grov avfall till återanvändning ska förbättras. 

Övergripande mål 6
Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurseffektiva 
kretslopp med minsta möjliga påverkan av farliga ämnen.

Övergripande mål 7
Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta och riskkva-
lificerade.

Övergripande mål 8
Nedskräpning ska minska

Övergripande mål 9
Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfallsmängder, öka 
återanvändning och återvinning, använda miljövänliga material 
och omhänderta farligt avfall på rätt sätt. 

Måluppfyllelse
De övergripande målen mäts och följs upp löpande enligt den 
tidsangivelse som finns i renhållningsordningen. Slutavstämning 
görs i samband med planperiodens slut år 2022.

Detta har hänt under 2018

Förbundets övertagande av det kommunala renhållningsansvaret i 
samtliga GGVV-kommuner sker den 1 januari 2018. Det har varit 
ett intensivt halvår med en hel del utmaningar. SÅM känner dock 
att verksamhetens identitet som förbund och organisation börjar 
hitta sina former. 
I samband med övertagande av renhållningsansvaret sker en in-
dexhöjning om 3 procent för abonnenter inom Värnamo kommun.

Kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö)

Periodens utfall

Resultatet per 180630 visar på ett underskott för kommunalför-
bundet på 1,9 mnkr och beror till stor del på minskade intäkter 
jämfört med budget. Värnamo kommuns del i underskottet är 
0,2 mnkr

Prognos för helår 2018

Helårsprognosen visar på ett eventuellt minusresultat. Det beror 
främst på minskade intäkter då införande av FNI-hämtning inte 
införs under 2018. Ökade kostnader mot budget samt kostnader 
som inte budgeterats har också inverkan på det prognostiserade 
resultatet. 

Framtida utveckling

Det nya avfallssystemet FNI (fastighetsnära insamling) kommer 
att införas i april 2019.  

Ekonomi i sammandrag

Resultaträkning
Belopp i miljoner kronor 
(mnkr)

Budget
 2018

Prognos 
2018

Av-
vikelse

Utfall tom 
2018-06

Utfall tom 
2017-06

Bokslut 
2017

Rörelsens intäkter 0,0 11,0 - 0,0
Rörelsens kostnader 0,0 -10,9 - -0,2
Avskrivningar 0,0 -0,3 - 0,0
Rörelseresultat 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Finansiella intäkter 0,0 0,0 - 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0 - 0,0
Resultat efter
finansiella poster

0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 - 0,0
Skatt på årets resultat 0,0 0,0 - 0,0
Årets resultat 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Balansräkning
Belopp i miljoner kronor (mnkr) 18-06-30 17-06-30

Anläggningstillgångar 13,7 -

Omsättningstillgångar 35,0 -

Summa tillgångar 48,7 0,0

Eget kapital -2,5 -

Obeskattade reserver - -

Avsättningar - -

Långfristiga skulder 30,0 -

Kortfristiga skulder 21,2 -

Summa eget kapital och skulder 48,7 0,0

Ställda säkerheter - -

Ansvarsförbindelser - -
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Revisiorernas bedömning
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Bild från stadsbiblioteket
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Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 
40 000 invånare 2035

Värnamo kommuns 
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33 751

33 995

Befolkningsutveckling 
januari 2016 – juni 2018 34 355

2017 2018

Värnamo kommun vill och behöver växa. De senaste 24 månaderna 
har kommunen fått 604 fler invånare, vilket är rekordstor tillväxt.

invånare
+604


