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Så har ännu ett år passerat och vi ska snart lägga även 2017 bakom 
oss och istället rikta blicken framåt mot nya spännande utmaningar 
för Värnamo kommun. Men innan vi gör det så ska vi summera 
2017 års verksamhet i en årsredovisning där ekonomi, verksamhet, 
måluppfyllelse med mera sammanfattas.
 Under 2016 hade Värnamo kommun en historiskt stor befolk-
ningsökning med 433 personer. Vid årsskiftet 2017 hade antalet 
invånare i Värnamo kommun ökat med ytterligare 300 personer till 
34 206. Detta är en ökning som med råge överträffar den ökning 
som leder mot vår vision om 40 000 invånare 2035. Befolkningsök-
ningen  beror på inflyttning både från andra länder och från resten 
av Sverige. 
 Kommunens ekonomi är fortsatt stark med ett resultat på 72,3 
miljoner kronor. Resultatet är 25,6 miljoner kronor bättre än det 
budgeterade resultatet. Nämndernas driftverksamhet på över 1,8 
miljarder håller totalt sett budgeten så när som på 0,7 miljoner 
kronor, vilket motsvarar ett underskott på 0,04 %. Det förbättrade 
resultatet består av många olika delar men främst på ökade skatte-
intäkter och realisationsvinster. Med tanke på de stora investerings-
behov som finns i kommunen behövs resultat i denna storleksord-
ning för att minska behovet av att låna till investeringar. För 2016 
redovisades rekordstora investeringar på 213 miljoner kronor. För 
2017 är investeringsnivån fortsatt hög och hamnade totalt på 193 
miljoner kronor.
 Under 2017 har arbete bedrivits för bildande av det gemensamma 
kommunalförbundet för avfallshantering kallad SÅM (Samverkan 
Återvinning och Miljö). Nu kommer vi snart att kunna erbjuda ett 
mer miljövänligt sätt att omhänderta vårt hushållsavfall.
Vår höga bredbandstäckning via fiber kommer att bli än högre 
då Värnamo Energi fått i uppdrag att fortsätta utbyggnaden av 
fibernätet i Värnamo kommun så att i princip alla fastboende inom 
Värnamo kommun senast 2020-12-31 erbjuds bredband via fiber. En 
hög bredbandstäckning är en viktig digitaliseringssatsning liksom 
vårt kompetensutvecklingsprojekt ”Alla på banan” som syftar till att 
öka kunskapsnivån och bättre förbereda våra anställda på digitalise-
ringens möjligheter.
 Under 2017 har planeringsarbetet kring byggnationen av kon-
taktcentret pågått och enligt byggplanen ska kontaktcentret vara 
klart i juni 2018. Kommunens webbplats kommer att bli ett digitalt 
kontaktcenter och ett verktyg för kommunvägledarna. Kommunen 
kommer med denna förändring att ge kommuninvånarna en väg in 
med hög tillgänglighet och ett bra bemötande.
 Under hösten arrangerade HR-avdelningen tillsammans med 
Campus medarbetardagar för 2 800 anställda. Information och 
föreläsning om medarbetarskap markerade starten på arbetsplat-
sernas egna diskussioner om vad som är bra medarbetarskap på vår 
arbetsplats.

Campus fortsätter sitt framgångsrika arbete med att få ansökta 
yrkeshögskoleutbildningar beviljade. I januari 2017 beviljades tre av 
fyra och i januari 2018 två av tre, varav två var för nya utbildningar. 
Lika spännande är det att följa arbetet med projektet Partnerskap 
för ökad konkurrenskraft. Under hösten har ett 30-tal företag, två 
branschorganisationer och Teknikcollege Västra Småland arbetat 
med projektet med målet att erbjuda näringslivet stöd i sin kompe-
tensutveckling via kompetenscoacher.
 En centralt belägen skatepark invigdes en solig lördag i maj och 
i september invigdes en unik satsning på laddhybridbussar i en ny 
stadsbusstrafik. Men även många andra invigningar har ägt rum 
under 2017 som alla på sitt sätt bidrar till en ökad attraktivitet men 
som också visar en framtidstro. 
 I slutet av 2017 undertecknades avtalen med Sverigeförhandling-
en och som nu överlämnats till regeringen för ställningstagande. 

Förhoppningsvis blir 2018 ett lika framgångsrikt år med färdigstäl-
landet av Gummifabriken som en höjdpunkt.

Till sist vill vi rikta ett stort tack till alla anställda. Det är ni som 
skapar resultaten, ofta av väldigt hög kvalitet och uppskattade av 
kommuninvånarna. 

Ett stort Tack till er alla !

Kommunledningen har ordet

Kommunledningen har ordet

Hans-Göran Johansson,
kommunstyrelsens ordförande

Ulf Svensson,
kommunchef

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över verksamhetsåret 2017. Frågor om innehållet besvaras av 

Kjell Fransson eller Sofia Johansson, Värnamo kommun, 331 83 Värnamo, telefon: 0370-37 7000, e-post: kommunen@varnamo.se, 

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

världen med att bara ha eldrivna bussar som kör i stadstrafiken
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Årets resultat

Resultatet 2017 uppgår till +72,3 mnkr, att jämföra med +99,9 mnkr 
föregående år. 
 Den ursprungliga budgeten för 2017 uppgick till +50,9 mnkr men 
justeringar under året, främst genom beslut om särskilt investerings-
bidrag till en förening med 3,4 mnkr, har inneburit att det budgete-
rade resultatet minskade till +46,7 mnkr. Årets resultat innebär ett 
överskott med 25,5 mnkr jämfört med budget.
 De två främsta förklaringarna till överskottet 2017 är dels högre 
intäkter än budgeterat från allmän kommunalskatt, kommunal-
ekonomisk utjämning och fastighetsavgift med 16,4 mnkr samt 
realisationsvinster vid försäljningar av anläggningstillgångar med 
12,5 mnkr (varav 1,4 mnkr avser exploateringsfastigheter).
 Nämnderna har till sitt förfogande under 2017 haft en netto-
budget på 1.821,3 mnkr. Utfallet för nämnderna vid årets slut blev 
1.822,0 mnkr, vilket innebär ett budgetmässigt underskott på endast 
0,7 mnkr. Nämnderna har totalt sett haft väldigt god budgetföljsam-
het med en procentuell avvikelse på -0,04 %. 
 Den fortsatt låga räntenivån har en positiv inverkan på kommu-
nens ekonomi. Kommunen har under året inte ökat upplåningen, 
vilket innebär att låneskulden ligger kvar på en oförändrad nivå 
motsvarande 250 mnkr. I förhållande till de budgeterade räntekost-
naderna uppstod ett överskott på 2,7 mnkr. 
 Årets intäkter i form av allmän kommunalskatt och kommunal-
ekonomisk utjämning (exkl. fastighetsavgift) har budgeterats till 
1.802,9 mnkr. Utfallet blev 1.816,7 mnkr, vilket innebär ett över-
skott med  13,8 mnkr (0,76 %) jämfört med budget. 

Nämndernas resultat

Nämnderna visar en mycket liten avvikelse i förhållande till bud-
get, sammanlagt -0,7 mnkr. Dock finns det större avvikelser hos 
några nämnder. Omsorgsnämnden har ett överskott på +11,0 mnkr 
(+1,9%) och kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) 
+4,3 mnkr (+5,3%). 
 De största underskotten visar barn- och utbildningsnämnden 
med -5,8 mnkr (-0,7%) samt tekniskt utskott -5,2 mnkr (-6,1%).
Närmare kommentarer till nämndernas avvikelser finns under 
avsnittet årsberättelse per nämnd. 

Nettoinvesteringar

Årets nettoinvesteringar 2017 uppgår till 192,7 mnkr. År 2016 var 
dessa sammanlagt 213,4 mnkr.
 De största investeringarna 2017 avser överföringsledning mel-
lan Bredaryd och Stomsjö (23,8 mnkr), bussgata (8,3 mnkr) och 
ombyggnad av köket i Rydaholms skola (8,0 mnkr). 
Andra stora investeringar är ombyggnad av Bors högstadium 
(6,3 mnkr), utbyte av matarledning inom vatten och avlopp (VA) 
i Värnamo (5,0 mnkr), ombyggnad av Östboskolan (4,7 mnkr), 
datorer till skolelever (4,5 mnkr) samt nytt bostadsområde väster 
om Vandalorum (4,3 mnkr) . 
 De budgeterade nettoinvesteringarna uppgick till 412,2 mnkr, 
vilket medför att årets utfall är 219,5 mnkr lägre. Av de budgete-
rade investeringarna utgör 129,2 mnkr tilläggsbudgetering från 
2016 av investeringar som ännu inte genomförts. Den främsta 
anledningen är att många beslutade investeringsprojekt av olika 
anledningar blivit försenade

Personalekonomisk redovisning

Per 2017-12-31 har Värnamo kommun 2.569 tillsvidareanställda 
årsarbetare, att jämföra med 2.535 per 2016-12-31. Det innebär en 
ökning med 34 årsarbetare. 
 Den totala sjukfrånvaron har under 2017 ökat med 0,02 
procentenheter till 6,20%. Sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till 
6,97% (6,85%) och för män till 3,46% (3,76%). 

Inledning

Ekonomisk sammanfattning

God ekonomisk hushållning.
Värnamo kommun har en fortsatt stark 
soliditet på 62,7%

Soliditet

63
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Inledning

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Bokslut 2017 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2014 Bokslut 2013

Antal invånare (per 12-31) 34 206 33 906 33 473 33 334 33 155

Utdebitering allmän kommunalskatt, % * 21,52 21,52 21,12 21,12 21,09

Utbetalda löner inkl lönebikostnader, mnkr 1 555,3 1 493,9 1 387,1 1 328,6 1 279,5

Omsättning (intäkter, skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning), 
mnkr

2 431,9 2 334,9 2 115,2 2 018,8 2 009,3

Avskrivningar/nedskrivningar, mnkr 99,7 88,3 82,9 88,3 83,5

Verksamhetens nettokostnader, mnkr 1 808,8 1 701,9 1 660,8 1 640,1 1 567,0

Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, mnkr 1 877,4 1 797,6 1 685,5 1 642,1 1 611,8

Finansnetto, mnkr 3,8 4,2 3,6 4,8 3,1

Årets resultat före extraordinära poster, mnkr 72,3 99,9 28,3 6,9 48,0

Årets resultat, mnkr 72,3 99,9 28,3 6,9 48,0

Årets resultat enligt lagen om ekonomisk balans, mnkr 61,2 81,2 23,3 4,5 49,0

Nettoinvesteringar, mnkr ** 192,7 213,4 195,5 264,3 214,2

Anläggningstillgångar, mnkr 1 879,2 1 782,5 1 727,2 1 612,7 1 439,6

Kortfristiga fordringar samt förråd, lager och exploateringsfastigheter, mnkr 159,8 167,2 154,7 128,2 111,7

Likvida medel, mnkr 335,3 371,1 190,2 158,6 199,8

Eget kapital, mnkr 1 488,1 1 413,4 1 310,8 1 278,0 1 271,1

Avsättningar, mnkr 140,3 139,5 141,3 146,5 142,8

Långfristiga skulder, mnkr 310,0 297,2 240,9 134,8 30,7

Kortfristiga skulder, mnkr 436,0 470,7 379,1 340,1 306,4

Pensionsskuld inom linjen (inkl löneskatt), mnkr 590,1 617,6 646,7 668,1 687,0

Rörelsekapital, mnkr 59,1 67,6 -34,2 -53,3 5,1

Anläggningskapital, mnkr 1 428,9 1 345,8 1 345,0 1 331,4 1 266,1

Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning och finansnetto

96,2 94,5 98,3 99,6 97,0

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

Soliditet (eget kapital/tillgångar), % 62,7 60,9 63,3 67,3 72,6

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998, % 37,8 34,3 32,0 32,1 33,4

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

1,8 1,6 2,2 1,4 0,2

Kassaflöde (res/intäkter), % (ej avskrivningar) 7,1 8,1 5,3 4,7 6,5

Skuldflödesgrad (långfr. skulder/intäkter), % 12,7 12,7 11,4 6,7 1,5

Skuldbalansgrad (skulder/tillgångar),% 31,4 33,1 29,9 25,0 19,3

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

Från 2014-01-01 har en skatteväxling med Jönköpings läns Landsting skett med 0,15 procentenheter för överlämning av huvudmannaskapet för färdtjänst från 
Jönköpings läns kommuner till landstinget.
Värnamo kommun har genomfört en skattehöjning från 2014 med 0,18 procentenheter.
Skatteväxling skedde 2013-01-01 med Jönköpings läns Landsting med 0,34 procentenheter för överlämning av huvudmannaskap för hemsjukvården från landstinget till 
Jönköpings läns kommuner.
     
**) Av årets nettoinvesteringar utgör 3,7 mnkr exploatering av mark för försäljning. 

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

Värnamo kommun vill växa, och växa på rätt sätt. Att växa på rätt 
sätt är att kommunen utvecklas på ett sätt som garanterar social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Tillväxt ger många positiva  
effekter, men skapar samtidigt nya utmaningar. Fler invånare  
betyder också att efterfrågan på bostäder och kommunal service  
blir större. Behovet både av lokaler och att rekrytera arbetskraft ökar.
  Visionen vill förmedla att alla behövs och är en tillgång.  
I Värnamo kommun ska finnas möjlighet att växa som människa  
– möjlighet till utbildning, meningsfull fritid och rikt föreningsliv.
Värnamo vill vara en kommun som präglas av delaktighet och  
tolerans, där vi möter varandra. Vi vill vara en kommun som utgår 
från människans behov av att få utvecklas.
  Årtalet 2035 ligger fyra mandatperioder bort, och det tidsper-
spektivet är tillräckligt långt för att kunna påverka, och tillräckligt 

kort för att ha överblick och chans att göra prognoser. Samhälls-
planering i form av översiktsplan tar också sitt sikte på visionsåret 
2035. Nu och framöver vill vi att det ska vara attraktivt att bo, 
besöka och verka i kommunen och att det ska vara tryggt att 
befinna sig här.
  Den mänskliga tillväxten handlar också om att kommunens 
medarbetare kan få förutsättningar att växa och utvecklas. Alla 
kommunens medarbetare är en del i att nå visionen. Det sker genom 
att varje medarbetare tar ansvar och förmedlar kommunens värde-
grund, och därmed är en god ambassadör för Värnamo kommun. 
Medarbetarnas delaktighet, kunskap och engagemang är en förut-
sättning för att kommunen ska nå uppsatta mål och uppnå visionen. 
Invånaren och besökaren möter den mänskliga tillväxtkommunen  
i mötet med kommunens medarbetare.

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

Befolkningsutvecklingen i Värnamo kommun

Kommunens befolkning har under lång period varit ökande. 
Rekordåret 2016 med +433 personer följdes förra året upp 
av en ökning med +300 personer. Positivt är att flyttnettot 
för unga människor, 18-29 år, är ökande och en tydlig trend 
uppåt ses för denna grupp som sedan 2015 har fler inflyttare 
än utflyttare. De satsningar som kommunen genomför för att 
bland annat stimulera attraktivitet, näringsliv, utbildning och 
boende kommer förhoppningsvis att innebära att befolk-
ningsutvecklingen är stabilt positiv under flera år framöver. 
Förra årets befolkningstillväxt uppfyller med råge den 
tillväxt som gör att kommunen kan nå visionen om 40 000 
invånare 2035.  
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Förvaltningsberättelse

Avstämning av kommunens övergripande mål

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

Delaktighet – medborgare och medarbetare är delaktiga i 

kommunens utveckling

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

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

Medborgare får svar på sina frågor 1  
Medborgaren ska få ett gott bemötande2. 
 En gemensam informations- och kommunikationsplan för hur 
kommunikation3 och dialog sker av verksamheternas resultat har 
använts under 2017 där kommunens resultat jämförs över tid och 
med andra kommuner4. Medborgarundersökningen 2017 visar 
att medborgare gärna hämtar information och påverkar genom en 
interaktiv hemsida och sociala media. 
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Medborgare får svar på sina frågor.   2016    2017    Målnivå

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

Medarbetarna är insatta i målen5 för sin arbetsplats och Värnamo 
kommuns målstyrning6. Medarbetarna är delaktiga i arbetet7.
 Samtliga verksamheter har verksamhetsmål och indikatorer 
från 1701018.
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Verksamhetsuppföljning.   2016*    2017    Målnivå
*) Medarbetarundersökningen gemomfärdes 2015.

Samtliga nämnder och bolag ska samredovisa  måluppfyllelse och 
användandet av medel samt hur samverkan med andra skett, med 
analys. För övergripande mål och nämndmål ska finnas jämförelse  
(avseende indikatorer och resultat) med andra kommuner och/
eller trend över tid. 
 Analysen gjord enligt SKLs modell visar att andelen mål där 
jämförande perspektiv för egna resultat över tid redovisas har 
ökat, vilket utgör förutsättning för uppföljning och analys. Jämfö-
relser med andra kommuners resultat finns i text för ett fåtal mål. 
Kortare analys finns från samtliga nämnder. För målen kompe-
tensförsörjning och delaktighet, samt frågor som lokalförsörjning, 
digitalisering etcetera finns redovisning kring samverkan och 
resurseffektiviseringar som gjorts genom samverkan.
 Resultatet i medarbetarundersökningen som gjordes hösten 
2017 visar att värdena inom HME styrning och frågeområdet Mål 
och uppföljning har förbättrats i de flesta förvaltningarna. HME 
styrning har en spridning mellan 69 till 82 i index. Det finns också 
skillnader mellan hur A-, B-, C- och L-chefer svarat, där L-chefer 
i lägre utsträckning svarat att de är insatta i målen, och hur de bi-
drar till kommunens mål. Samtliga gruppers svar visar en positiv 
utveckling mellan 2015-2017.

 1)  Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två 
arbetsdagar? Hur stor andel som tar kontakt med kommunen via telefon får kontakt med handläggare 
inom två minuter?
2)  Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett mycket gott eller gott bemötande när de via 
telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
3)  Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? (SKLs delak-
tighetsindex).
4)  www.scb.se/medborgarundersokningen/Invånarnas möjligheter att påverka de kommunala 
verksamheterna.

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

5)  Kvalitetsområdet Mål och uppföljning består av sex delfrågor.
6)  HME index styrning består av frågorna: Jag är insatt i arbetsplatsens mål. Min arbetsplats mål 
följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Jag vet vad som förväntas av mig på mitt arbete.
7)  Kvalitetsområdet Arbetsplatsträffar består av tre delfrågor.
8)  Handbok för Kommunens Kvalitet i Korthet En hjälpreda i det praktiska arbetet med resultat-
styrning (SKL 2015), s 30-32, 33-37
9)  Andel övergripande mål och nämndsmål där samredovisning av mål och medel finns angett (enl 
SKLs modell).
10)  Andel övergripande mål och nämnds- och bolagsmål där jämförande perspektiv finns.
11)  http://www.foretagsklimat.se/varnamo/enkatfragor Ranking av 290 kommuner Tillgång till 
kompetens.

Kompetensförsörjning – arbetsgivare kan anställa 

de medarbetare de behöver

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

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

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

Indikatorer: 2015 2016 Målnivå 2018

Svenskt Näringslivs Tillgång till kompetens 88 180 <100
Enkät till externa aktörer 45 % 50 % 30 %

    Internt mål: Som en attraktiv arbetsgivare13  utvecklar och 
behåller14  kommunen sina medarbetare. Värnamo kommun upp-
levs som en attraktiv arbetsplats15.

Medarbetarundersökningens resultat visar förbättringar. 
Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare antogs juni 2017, 
och anger 7 strategiområden som ska bidra till att uppfylla målet. 
Det är färre tillsvidareanställda som slutar i Värnamo kommun än 
genomsnittskommunen och länets kommuner. Några personalka-
tegorier har dock hög personalomsättning.
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Klimat – klimatsmarta val underlättas 

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

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

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

Indikatorer: 2016 2017
Målnivå 

2018

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

52 56 63

Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal, de 8 
som gäller klimatet  (redovisas nedan)

2 
utvecklas 
negativt

1 
utvecklas 
negativt

0 ska 
utvecklas 
negativt

Utgångsvärde 2016/2017 Trend

Koldioxid från industrisektorn per kommun-
invånare 0,67 ton 0,38 ton 

(2015)  

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per 
kommuninvånare 4,8 ton 3,4 ton 

(2015)  

Antal gjorda resor med kollektivtrafik per 
invånare 9,8 resor 13 resor  

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 37 % 59 %  
Total mängd hushållsavfall per person. 452 kg 456 kg  
Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunala lokaler 58 % 99 % 

(2017)  

Transportenergi för tjänsteresor med bil per 
årsarbetare 1613 kWh 1223 kWh  

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil per 
årsarbetare 0,37 ton 0,28 ton 

(2017)  

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

Under 2017 har Policy för fordon under 3,5 ton tagits fram där 
fordon som drivs av förnyelsebara bränslen prioriteras. Antalet 
km privat bil i tjänsten har ökat, vilket är tvärtemot policyns 
intentioner.

Indikatorer 2016 2017 Målnivå 2018

Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel 21 % 20 % 40 %
Antalet körda km/årsarbetare 1138 1460* 750 
Energianvändning kommunala byggnader kWh/m2 166 177 181
*exkl hyrbilar.

12)  Enkät som distribueras till näringslivet. Andel som uppfattar att Värnamo kommun samverkar 
aktivt för att underlätta inflyttning, rekrytering och matchning.
13)  HME index Ledarskap består av frågorna: Min närmaste chef visar uppskattning för mina 
arbetsinsatser. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare. Min närmaste chef 
ger mig förutsättningar att ta ansvar för mitt arbete.
14)  Medarbetarundersökning: Index, ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?”, högre 
värde är positivt.
15)  HME index Motivation består av frågorna: Mitt arbete känns meningsfullt. Jag lär nytt och 
utvecklas i mitt dagliga arbete. Jag ser fram emot att gå till arbetet.
 16)  http://sekom.miljobarometern.se/varnamo (Nyckeltal 1a, 1b, 2, 3, 7, 9, 10a, 10b).
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Kvalitet – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

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

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

Nämndernas uppföljning av måluppfyllelse av respektive kvali-
tetsmål visar i hög grad en positiv utveckling jämfört med före-

gående bedömning. Jämförande perspektiv över tid (2016-2017) 
finns för de flesta indikatorer. En kortare analys kring målupp-
fyllelse och orsaker har gjorts, vilket bildar en av förutsättning-
arna för ledning och nämnder att fatta beslut om prioriteringar 
och insatser. Det finns behov att fortsätta utveckla arbetet och 
metoderna för uppföljning och analys av resultat, och ytterligare 
öka samverkan mellan nämnder, förvaltningar och dess enheter, 
samt kommunala bolag. Kommunen kan i högre grad samredovisa 
kvalitet och resurser, och analysera mål och resultat. Värnamo 
kommun vill också utveckla sätten att visa och presentera verk-
samhetens nytta för medborgaren. 
 För jämförande perspektiv med andra kommuners resultat, 
se bilaga Indikatorer från Kommunens Kvalitet i korthet.

KVALITET – följa och säkra verksamhetens effektivitet/processer

Nämndernas mål: Bedömning Trend

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

Upphandlingsnämnden: kvalitetssäkrad process från behov till slutanvän-dande  

Samhällsbyggnadsnämnden, planering och exploatering: En attraktiv stads-byggnad som präglas av hållbar arkitektur, trygghet 
och tillgänglighet.  

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

 

Servicenämndens tjänster ger övriga förvaltningar förutsättningar till effek-tiv resursanvändning genom en god leveranssäkerhet 
och kvalitet.  

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

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

Tekniskt utskott: God kvalitet för de vi är till för, verksamhetens nytta för medborgaren genom god administrativ service internt 
och externt.  

Tekniskt utskott: God kvalitet för de vi är till för, verksamhetens nytta för medborgaren genom att anläggningsarbeten utförs på 
tekniskt kvalificerade underlag.  

KVALITET – nytta för medborgaren och de vi är till för

Nämndernas mål: Bedömning Trend

Tekniskt utskott: God kvalitet för de vi är till för, verksamhetens nytta för medborgaren genom att: 

- Tillhandahålla attraktiva lokaler till den kommunala verksamheten. Verkar för hållbarhet och god inomhusmiljö, tillhandahålla  
  avtalad fastighetsservice till den kommunala verksamheten.  

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

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

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

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

 

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

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

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

Omsorgsnämnden: Brukaren möts utifrån sina individuella behov med respekt  

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

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

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

Förvaltningsberättelse – Avstämning av kommunens övergripande mål
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KVALITET – verksamhetsutveckling

Nämndernas mål: Bedömning Trend

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

 

Kulturnämnden: 
Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.  

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

 

Barn- och utbildningsnämnd: 
Utveckla verksamheten genom samverkan  

Finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning

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

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

Årets resultat för 2017, med avräkning för realisationsvinster, 
uppgår till +61,2 mnkr. Summan av allmän kommunalskatt, kom-
munalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift upp-
går till 1 877,4 mnkr. Resultatet blir därmed +3,3 % av intäkterna 
Årets resultat för åren 2015-2020 (bokslut 2015-2017 och budget 
2018-2020), med avräkning för realisationsvinster, uppgår till 
+296,6 mnkr. Summan av allmän kommunalskatt, kommunal-
ekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift för samma 
år uppgår till 11 312,4 mnkr. Resultatet blir därmed +2,6 % av 
intäkterna och målet är därmed uppfyllt. 

   Investeringar: Den totala nettoinvesteringsvolymen (exkl. 
affärsverksamhet och 75% av budget för exploatering) ska för 
perioden inte överstiga summan av resultat (enligt balansavstäm-
ning och med justering för genomförd inlösen av del av pen-
sionsförpliktelse intjänad tom 1997) och under samma tidsperiod 
genomförda/planerade  avskrivningar i den skattefinansierade 
verksamheten.  

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

Årets investeringar (exkl. affärsverksamhet) uppgår till 
143,4 mnkr. Resultat (exkl. pensionsinlösen och realisationsvin-
ster) och avskrivningar uppgår till 141,1 mnkr. Årets investeringar 
överstiger därmed årets resultat och avskrivningar med 2,3 mnkr. 
För perioden fem år bakåt och tre års budget framåt (2013-
2020) överstiger investeringarna resultat och avskrivningar med 
350,5 mnkr. Målet är därmed inte uppfyllt, framförallt beroende 
på den stora investeringsvolym som planeras för åren 2018-2020. 

Indikatorer Bedömning Trend

Årets resultat (sex år i snitt) 

Självfinansiering investeringar (mnkr) 
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Förvaltningsberättelse – Avstämning av kommunens övergripande mål

KKiK används av 260 kommuner, och består av fem viktiga områ-
den för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och 
effektivitet ur ett invånarperspektiv. Nedan redovisas Värnamos 
resultat 2017, jämfört med 2016. Färgsättningen sker i förhållan-
de till övriga 260 kommuner som deltar i KKiK. Mörkgrön färg 

Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Tillgänglighet 2016 2017

 Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) 96 85

 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 46 45

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 73 77

 Bibliotekets öppethållande (inklusive meröppet) utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 39 39

 Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 34 34

 Återvinningscentralens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka 16 14

 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 92 78

 Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum, medelvärde 12 5

 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 62 53

 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 22 23

Trygghet 2016 2017

 Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal 4,8  

 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 11 11

 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 92,4  

 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 80,2  

Kommunen som samhällsutvecklare 2016 2017

 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 84,2

 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%) av bef. 3,8

 Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 5,5 4,7

 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI 76  

 Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad 9,3 8,8

 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) 26

 Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % 42,4 32,2

 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets 6 första månader enligt KKiK, andel (%) 18 12

Effektivitet 2016 2017

 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 141 141  

 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, hemkommun, genomsnittlig 
andel (%)

66 70

 Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, andel (%) 77,8 78,6

 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 88,3 88,3

 Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 354  369

 Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 70,1  

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 68,8 70,3

 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 131 100  

 Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 66 63

 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 1 202 018  

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 86 86

 Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 76 70

 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 287 783  

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 91 90

 Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 86 90

 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 67 63

 Delaktighet och information 2016 2017

 Informationsindex för kommunens webbplats – Totalt 78 81

 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 67 67

 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) 84,1 84,1

betyder att Värnamos resultat är bland de 25 % kommuner som 
har högst resultat, röd färgsättning betyder att Värnamos resultat är 
bland de 25 % kommuner som har lägst resultat.

25 %

Högst 
resultat

25 % 25 % 25 %

Lägst 
resultat

Medel-
resultat

För en del indikatorer saknas värden för 2017. Det är indikatorer som hämtas från RS räkenskapssammandrag. Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting publiceras i juni.
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Årets resultat

Kommunen redovisar för 2017 ett positivt resultat på +72,3 mnkr. 
Den ursprungliga årsbudgeten var på +50,9 mnkr. Under året har 
revidering skett av årsbudgeten, främst genom beslut om särskilt 
investeringsbidrag till en förening med 3,4 mnkr, till ett budgete-
rat helårsresultat på +46,7 mnkr.   

0

20

40

60

80

100

2013 2014 2015 2016 2017

72,3

48,8

6,9

28,3

99,9

Utveckling av årets resultat (mnkr)

Nämndernas budgetramar uppgick till sammanlagt 1.821,3 mnkr. 
I bokslutet visar de ett underskott mot budget på sammanlagt 
-0,7 mnkr; sammantaget en mycket liten avvikelse. Skillnader 
i resultat mot budget finns dock mellan nämnderna. Omsorgs-
nämnden fick ett överskott på +11,0 mnkr och kommunstyrelsen 
(kommunledningsförvaltningen) +4,3 mnkr. 
 De största underskotten visade barn- och utbildningsnämnden 
med -5,8 och tekniska utskottet med -5,2 mnkr. 
 Se vidare driftredovisningen och respektive nämnds verksam-
hetsberättelse.

Avstämning mot balanskravet

Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga 
kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balans-
kravet ska återställas inom de närmaste tre budgetåren.
 Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar 
ska inte ingå i denna avstämning mot balanskravet. Årets resultat 
+72,3 mnkr blir, efter avdrag av sådana realisationsvinster på 
11,1 mnkr, sammanlagt +61,2 mnkr. Det innebär att kommu-
nen under 2017 har uppfyllt lagens krav om balans i ekonomin. 
Kommunen har inte några underskott från tidigare år som ska 
återställas.

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017

Resultat enligt lagen om 
ekonomisk balans +49,0 +4,5 +23,3 +81,2 +61,2

Soliditet 72,6 % 67,3 % 63,3 % 60,9 % 62,7 %

Förändring av eget kapital +3,9 % +0,5 % +2,6 % +7,8 % +5,3 %

Avstämning mot god ekonomisk hushållning

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

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

Avstämning av de övergripande målen, inklusive de övergripande 
finansiella målen, sker i ett särskilt avsnitt i denna årsredovisning. 
Avstämningen av nämndernas mål för 2017 sker i respektive 
nämnds årsberättelse.

Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning

Den totala ökningen av skatteintäkter, kommunalekonomisk 
utjämning och kommunal fastighetsavgift mellan år 2016 och 
2017 blev 4,4 %. Den stora ökningen under 2016 avser till 1,7 % 
effekten av en skattehöjning med 0,40 procentenheter (27,8 mnkr). 
2017 har skattesatsen varit oförändrad i förhållande till 2016, det 
vill säga 21,52 %.
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Utveckling av skatteintäkter och  kommunalekonomisk utjämning (%)

 
 Från 2013 övertog kommunerna i Jönköpings län ansvaret för 
hemsjukvården från dåvarande landstinget. För att finansiera detta 
gjordes en skatteväxling med 0,35 procentenheter. 
 År 2014 övertog landstinget huvudmannaskapet för färdtjänsten. 
En skatteväxling gjordes då åt andra hållet med 0,15 procentenheter. 
Dessa skatteväxlingar och förändringar i skattesatsen påverkar 
utveckling av skatteintäkterna mellan åren.
 Avvikelsen mot budget för år 2017 avseende skatteintäk-
ter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift blev 
+16,5 mnkr (+0,9 %).

Förvaltningsberättelse

Utvärdering av ekonomisk ställning
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Utveckling av nettokostnader

Den totala ökningen av nettokostnaderna inklusive avskrivningar 
mellan år 2016 och 2017 uppgår till 6,3 %. Intäktsökningen av 
allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och 
kommunal fastighetsavgift var 4,4 %. Under perioden 2013-2017 
ökade nettokostnaderna med 15,4 % medan skatteintäkter, kom-
munalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift ökade 
med 16,5 %. 
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Utveckling av nettokostnadsandelen

2013 2014 2015 2016 2017

Verksamhetsnetto av 
skatter + utjämning 92,0 % 94,5 % 93,6 % 89,8 % 91,0 %

Avskrivningar av
skatter + utjämning 5,2 % 5,4 % 4,9 % 4,9 % 5,3 %

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

97,2 % 99,9 % 97,9 % 94,7 % 96,3 %

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

Verksamhetens nettokostnadsandel har under femårsperioden 
minskat med 1,0 procentenhet. 
 Avskrivningsnivån 2017 har ökat med 0,4 procentenheter, till 
5,3% av skatter och utjämning. 

Nettoinvesteringar
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Nettoinvesteringar (mnkr)

2013 2014 2015 2016 2017

Nettoinvesteringar/ 
nettokostnader 13,7 % 16,1 % 11,8 % 12,5 % 10,7 %

Nettoinvesteringar/
resultat + avskrivningar 162,9 % 277,5 % 175,9 % 113,4 % 112,0 %

Kommunen investerade 2017, efter avdrag för investeringsin-
komster, för 192,7 mnkr. Om kommunen investerar för mer än 
årets resultat och årets avskrivningar innebär det att kapital måste 
tillföras på annat sätt. Det kan ske antingen genom försäljning 
av tillgångar, använda befintliga likvida medel eller genom 
att externa lån upptas. Fram till och med 2013 har kommunen 
kunnat finansiera samtliga investeringarna med egna medel. Den 
omfattande byggnationen av ett nytt reningsverk innebar en stor 
investering, vilket till stor del finansieras via lån. Under 2017 har 
inga nya långfristiga lån upptagit. De långfristiga lånen uppgår 
därmed oförändrat till 250 mnkr. Med den höga investeringsnivå 
som finns i investeringsplanen kommer det under de närmaste 
åren att behöva upptas ytterligare lån. 
 De flesta kommunala investeringar medför, till skillnad från 
investeringar i affärsdrivande verksamhet, oftast en utökad 
verksamhet med kostnadsökningar som följd. Det är angeläget att 
kommunen, efter den nuvarande perioden av stora investeringar, 
begränsar investeringarna till en lägre nivå för att inte belastningen 
med avskrivningar och räntekostnader, och därmed resultatet, ska 
bli alltför stor. Avskrivningar och räntekostnader för lån innebär 
att det ekonomiska utrymmet för verksamheterna minskar. Med 
anledning av att Gummifabriken ägs av ett kommunalt bolag 
framgår inte investeringen i ombyggnaden av denna i kommunens 
redovisning och nyckeltal men är dock betydande i ett koncern-
perspektiv. Se vidare sammanställd redovisning

Utveckling av tillgångarnas sammansättning

2013 2014 2015 2016 2017

Materiella tillgångar 78,3 % 80,6 % 79,2 % 75,5 % 77,8 %

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

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

Summa anläggnings-
tillgångar 82,2 % 84,9 % 83,3 % 76,8 % 79,2 %

Kortfristiga fordringar 6,4 % 6,7 % 7,5 % 7,2 % 6,7 %

Finansiella placeringar, 
kassa och bank 11,4 % 8,4 % 9,2 % 16,0 % 14,1 %

Summa omsättnings-
tillgångar 17,8 % 15,1 % 16,7 % 23,2% 20,8%

Förvaltningsberättelse
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Skuldsättning

2013 2014 2015 2016 2017 

Total skuldsättning 27,4 % 32,7 % 36,7 % 39,1 % 37,3 %

varav avsättningar 8,1 % 7,7 % 6,8 % 6,0 % 5,9 %

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

varav kortfr. skulder 17,5 % 17,9 % 18,3 % 20,3 % 18,4 %

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

Borgensåtagande och ansvarsförbindelser

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 2013 2014 2015 2016 2017

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

Kommunens borgensåtagande och ansvarsförbindelser (exklusive 
pensionsförpliktelser) uppgår till 2 469,7 mnkr, vilket är avsevärt 
högre än för några år sedan. Orsaken är att en inriktning för borgen 
till lån som upptas av de helägda bolagen förändrades. Dessa 
bolag lånar numera i större omfattning med kommunal borgen 

som säkerhet, vilket innebär betydligt lägre räntor. För borgen 
betalar bolagen en avgift till kommunen. Den kommunala borgen 
ställs ut med en maximal nivå (limit). Vid årets slut har bolagen 
utnyttjat 1 810 mnkr (1 679 mnkr) av en total limit (maxbelopp) på 
2 467 mnkr. 
 Övrig kommunal borgen utgörs av lån till egna hem med 
0,1 mnkr och övrig borgen på 0,9 mnkr.

Prognossäkerhet – nämndernas nettokostnad

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Avvikelse
helårsprognos

juni 2017

Avvikelse
bokslut
2017

Skillnad 
belopp

Kommunstyrelse - 
Kommunledningsförvaltning +2,1 +4,3 +2,2
Kommunstyrelse - Campus -0,6 -0,1 +0,5
Kommunstyrelse - Tekniskt utskott -3,6 -5,2 -1,6
Upphandlingsnämnd 0 -0,2 -0,2
Samhällsbyggnadsnämnden -3,5 -0,1 +3,4
Servicenämnd -3,7 -2,4 +1,3
Kulturnämnd -1,2 +0,1 +1,3
Barn- och utbildningsnämnd -8,9 -5,8 +3,1
Omsorgsnämnd +6,8 +11,0 +4,2
Medborgarnämnd +5,5 -2,3 -7,8
Överförmyndarnämnd 0 0 0
Kommunens revisorer 0 0 0
Summa nämnder -7,1 -0,7 +6,4

Nämndernas sammanlagda skillnad mot den helårsprognos som 
upprättades vid delårsbokslutet per 30 juni är +6,4 mnkr. Mot-
svarande skillnad under 2016 var +51,9 mnkr, vilket innebär en 
avsevärd förbättring av nämndernas träffsäkerhet i prognoserna.

Avslutande kommentar och analys

Finanskrisen 2008-2009 påverkade kommunens ekonomi. Högre 
arbetslöshet innebar att kommunens kostnader för bland annat 
försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder ökade avsevärt. 
Trots att konjunkturen har återhämtat sig och arbetslösheten 
sjunkit är det långt till den mycket låga nivå som gällde fram till 
och med 2007. 
 Ett arbete att kartlägga möjligheter till kostnadsreducering 
genom samordning/samverkan har gjorts sedan 2012. Minsk-
ningar av budgetramarna med anledning av resultatet av dessa 
samverkansutredningar har fördelats ut i budget från 2015 med 
totalt 25,9 mnkr. 
 De beslutade förändringarna av systemet för kostnadsut-
jämningen som gjorts under de senaste åren har medfört att 
kommunen gått från att vara en mottagare i systemet (år 2012 
+11,4 mnkr) till att bli en relativt stor givare (år 2017 -28,0 mnkr). 

Förvaltningsberättelse – Utvärdering av ekonomisk ställning
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I förhållande till den prognos som gjordes i delårsrapporten blev 
det slutliga resultatet avsevärt bättre. Framförallt beror det på att 
nämnderna visar bättre resultat men också ökade skatteintäkter 
och erhållen byggbonus med 6 mnkr.
 Trots det positiva resultatet finns det orosmoln för framtiden. 
Skatteunderlaget har utvecklats extremt bra under de senaste åren. 
Prognoserna pekar mot en dämpning av tillväxten av skatteun-
derlaget de närmaste åren som en effekt av att högkonjunkturen 
avtar.
 Löneökningarna har varit relativt låga till stor del beroende på 
en låg inflation. Reallöneökningarna har därför varit ganska höga. 
Trenden är nu högre nivå på löneökningarna men också en högre 
inflation.
 Låg inflation har också inneburit lägre kostnadsökningar i den 
kommunala verksamheten. En högre inflation under de närmaste 
åren innebär en större ekonomisk påfrestning för kommunen. 
 Medborgarnämnden har även under 2017 erhållit relativt stora 
bidrag från Migrationsverket för den flyktingmottagning som 
skett. God hushållning med dessa har inneburit ekonomiskt över-
skott som är av tillfällig natur. En stor utmaning för alla landets 
kommuner, så även Värnamo kommun, är att integrationen lyckas 
och de nyanlända snabbt kommer i arbete och därmed har en egen 
försörjning.
 Den stora inflyttningen till kommunen under de senaste åren 
har också inneburit ökade kostnader för främst barn- och utbild-

ningsnämnden. Som en ytterligare effekt uppstår också brist på 
förskolor och skolor som i sin tur ökar investeringsbehoven.
 Antalet äldre i förhållande till den övriga befolkning ökar i 
framtiden, inte de närmaste åren men dock inom 5-10 år. Längre 
livslängd innebär också ökade kostnader för längre insatser i 
äldreomsorgen. 
 Även om kommunen förtidsinlöst (försäkrat) en del av 
pensionsförpliktelserna som avser tiden före 1998 (156,6 mnkr) 
återstår en stor del (590,1 mnkr). Kostnaden för utbetalning av 
dessa pensioner kan komma att öka, framförallt för att livslängden 
ökar och pensionsåtagandet gäller hela livet.
 Fler kommuninvånare medför också ökade skatteintäkter, vilka 
kommer till god nytta i de behov som uppstår enligt ovan. Detta 
kommer dock inte att räcka utan arbetet med att effektivisera och 
digitalisera verksamheten behöver intensifieras ytterligare.
 Kommunen har de senaste åren gjort stora investeringar och 
detta kommer att fortsätta under flera år framöver. För att undvika 
en alltför stor skuldsättning till kommande generationer behöver 
resultatnivån ligga kvar på en relativt hög nivå. 
 Från år 2016 höjdes utdebiteringen av allmän kommunalskatt 
med 0,40 procentenheter från 21,12 % till 21,52 %. Höjningen 
innebar 29 mnkr högre skatteintäkter under 2017. Under 2017 har 
utdebiteringen varit oförändrat 21,52 %.
  

Förvaltningsberättelse – Utvärdering av ekonomisk ställning

Utbildning 46 kr

Vård och omsorg 38 kr

Samhälle och miljö 6 kr

Kultur och fritid 3 kr
Övriga verksamheter 6 kr

Politik 1 kr

Detta får du för skattepengarna
100 kr av dina skattepengar fördelas i Värnamo kommun 
enligt bilden nedan.
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Förvaltningsberättelse

Anställda

Lönekostnadsförändring

2017 2016

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

Antal (grund-
anställning)

Årsarbetare 
(aktuella anst.beslut)

Årsarbetare 
(grundanst) Antal Årsarbetare

Antal (grund-
anställning)

Årsarbetare 
(aktuella anst.beslut)

Årsarbetare 
(grundanst) Antal Årsarbetare

Kommunledningsförvaltningen 66 68 66 5 5 67 69 67 5 5

Tekniska förvaltningen 187 183 184 12 12 177 173 173 12 11

Upphandlingsförvaltningen 17 16 16 2 2 16 15 15 0 0

Samhällsbyggnadsförvaltningen 81 80 80 8 8 79 78 78 6 6

Serviceförvaltningen 187 162 164 20 16 150 129 129 7 6

Kulturförvaltningen 24 22 22 5 4 25 22 23 2 2

Barn- och utbildningsförv. 1 073 1 036 1 028 224 198 1 082 1 043 1 031 214 180

Omsorgsförvaltningen 949 803 794 72 57 956 810 803 81 63

Medborgarförvaltningen 206 199 200 68 64 204 196 196 72 68

Totalt 2 790 2 569 2 554 416 366 2 756 2 535 2 515 399 341

Tabell 1 Personalvolym per förvaltning per den 31 december respektive år. Aktuella anställningsbeslut avser tillsvidareanställda som har en tillfällig placering med i vissa 
fall en annan sysselsättningsgrad.

2017 2016
Förändring 
2017/2016

Förändring 
2016/2015

Lönekostnad månadsavlönade (tkr) 985 332 941 398 43 934 4,7 %

Lönekostnad timavlönade (tkr) 80 582 83 540 -2 958 -3,5 %

Totala lönekostn (tkr) 1 065 914 1 024 938 40 976 4,0 %

I genomsnitt per månad (tkr) 88 826 85 412 3 415 4,0 %

Per månad/årsarbetare (tkr) 28,6 28,0 674 kr 2,4 %

Antal kommuninvånare 34 206 33 906 300 inv. 0,9 %

Lönekostnad per kommuninvånare (kr) 31 162 30 229 933 3,1 %

Tabell 2 Totala lönekostnader exkl. PO-tillägg för tillsvidareanställda (aktuella anställningar), tidsbegränsat månadsanställda samt timavlönade. I kostnaden ingår förutom 
månadslön och timlön även övriga skattepliktiga kostnader till exempel ob, jour, beredskap, övertid, fyllnadslön, sjuklön med mera. Förtroendevalda, uppdragstagare samt 
anställda enligt PAN ingår inte. Beloppen är justerade med periodiseringsposter.

Antal tillsvidareanställda årsarbetare (grundanställningar) har ökat 
med 39 och antal tidsbegränsat månadsanställda årsarbetare har 
ökat med 25 jämfört med 31 december 2016. Sammantaget en 
ökning motsvarande 64 årsarbetare. Ökningen av de tillsvidarean-
ställda inom serviceförvaltningen beror på att förvaltningen 
1 januari 2017 tog över ansvaret från barn- och utbildningsförvalt-
ningen och omsorgsförvaltningen för resurspoolerna. Utöver det 
har kontaktcenter anställt ett antal nya medarbetare. 

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

De totala lönekostnaderna för månadsavlönade och timavlöna-
de har ökat med 4,0 %. Det totala utfallet i löneöversyn 2017 
uppgick till 2,3 %. Viss del utgörs av ökade kostnader till följd av 
svårigheter att rekrytera som gör att lönenivån ökar.

Personalredovisning

De tidsbegränsat anställda har främst ökat på serviceförvaltningen 
samt barn- och utbildningsförvaltningen.
 Antal kommuninvånare har under året ökat från 33 906 till 
34 206 personer den 31 december 2017, det vill säga 300 perso-
ner. Antal tillsvidareanställda har ökat med 34 vilket har lett till 
att antal tillsvidareanställda per 1000 kommuninvånare har ökat 
från 81,3 till 81,6 samt antal årsarbetare på 1000 kommuninvånare 
har ökat från 74,8 till 75,1. 

Antal årsarbetare på 1000 kommuninvånare
har ökat från 74,8 till 75,1. Antal tillsvidareanställda 
per 1000 kommuninvånare har ökat från 81,3 till 81,6.

Antal 
årsarbetare/1000 
kommuninvånare

75,1



19

Sjukfrånvaro

Förvaltningsberättelse

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,02 procentenheter från 
6,18 % 2016 till 6,20 % 2017. Den totala sjukfrånvaron har ökat 
i tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, servi-
ceförvaltningen, kulturförvaltningen och omsorgsförvaltningen. 
Övriga förvaltningar har minskat sjukfrånvaron. 
 Högst sjukfrånvaro har upphandlingsförvaltningen, serviceför-
valtningen och omsorgsförvaltningen

Sjukfrånvaro
Redovisning i procent/procentenheter

Sjukfrån-
varotid 

2017 (%)

Andel >=60 
dagar 2017 

(%)

Sjukfrån-
varotid 

förändring 
2017/2016
(procenten-

heter)

Andel >=60 
dagar 

förändring 
2017/2016
(procenten-

heter)

Kommunledningsförvaltningen 2,64 28,56 -0,36 4,56

Tekniska förvaltningen 5,19 59,88 0,70 10,65

Upphandlingsförvaltningen 11,29 71,94 -1,05 -7,73

Samhällsbyggnadsförv. 2,36 28,11 0,08 -3,01

Serviceförvaltningen 8,42 42,86 1,81 0,12

Kulturförvaltningen 5,96 48,45 0,01 -1,65

Barn- och utbildningsförv. 4,64 53,20 -0,41 -2,13

Omsorgsförvaltningen 8,27 56,75 0,45 0,08

Medborgarförvaltningen 7,82 52,60 -0,56 -1,06

Totalt 6,20 53,63 0,02 -0,62

Tabell 3 Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid per förvaltning. Urval: tillsvidareanställ-
da och tidsbegränsat månadsanställda.

 I medborgarförvaltningens sjukfrånvaro 7,82 %, inkluderas 
anställda på BEA-avtalet (Bestämmelser för arbetstagare i arbets-
marknadspolitiska insatser), totalt 76 medarbetare. Sjukfrånvaron 
för övriga medarbetare, exklusive BEA-anställda, uppgår till 
5,55 % 2017 och 6,71 % 2016.
 Den långa sjukfrånvaron har totalt minskat med 0,62 procenten-
heter till 53,63 % jämfört med 2016. Den långa sjukfrånvaron har 
minskat inom upphandlingsförvaltningen, samhällsbyggnadsför-
valtningen, kulturförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltning-
en och medborgarförvaltningen.

Sjukfrånvaro kvinnor och män

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,02 procentenheter. Bland 
kvinnorna har sjukfrånvaron ökat med 0,12 procentenheter och 
bland männen minskat med 0,30 procentenheter. Sjukfrånvaron 
bland männen har minskat inom samtliga åldersintervall förutom 
inom intervallet 29 år och yngre där den ökat med 0,12 procent-
enheter. Medan den har ökat inom samtliga åldersintervall bland 
kvinnorna förutom inom intervallet 30-49 år där den minskat med 
0,39 procentenheter. Den största ökningen bland kvinnorna finns 
inom åldersintervallet 29 år och yngre. Den långa sjukfrånvaron 
har totalt minskat med 0,62 procentenheter. Kvinnornas långa 
sjukfrånvaro har minskat med 0,25 procentenheter och männens 
långa sjukfrånvaro har minskat med 4,61 procentenheter. Den 
långa sjukfrånvaron för kvinnor har minskat i åldersintervallet 
30–49 år med 3,52 procentenheter medan den ökat i övriga inter-
vall och framförallt inom intervallet 29 år och yngre. Den långa 
sjukfrånvaron för män har minskat eller är oförändrad i samtliga 
åldersintervall.
 I jämförelse mellan Jönköpings läns kommuners (12 av 13 
kommuner har redovisat statistik) totala sjukfrånvaro ligger Vär-
namo kommun bland de kommuner som har lägst sjukfrånvaro. 
Den högsta sjukfrånvaron finns i Eksjö 6,72 %, Gislaved 6,60 % 
och Jönköping 6,60 %. Den lägsta sjukfrånvaro finns i Aneby 
5,40 % och Mullsjö 5,76 %. Den största ökningen mellan år 2016 
och 2017 finns i Gnosjö kommun med 0,7 procentenheter till 
6,20 % och i Gislaved med 0,50 procentenheter till 6,60 %. Den 
största minskningen finns inom Habo och Mullsjö som minskat 
med 0,84 procentenheter.

Genomsnittlig sjukfrånvaro i procent 2017
Jämförelse mellan kommunerna i Jönköpings län

 Värnamo kommun    Övriga kommuner
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Förvaltningsberättelse – Personalredovisning

 Antal medarbetare med sex eller fler sjukfrånvarotillfällen 
under perioden 170101-171231 har minskat från 180 medarbetare 
år 2016 till 167 medarbetare år 2017.

Kön och åldersintervall 
Redovisning i procent/procentenheter

Sjukfrån-
varotid 

2017 (%)

Andel >=60 
dagar 2017 

(%)

Sjukfrånva-
rotid 

förändring 
2017/2016 
(procenten-

heter)

Andel >=60 
dagar 

förändring 
2017/2016
(procenten-

heter)

Kvinnor 0-29 år 7,07 36,99 0,90 6,96

Män 0-29 år 3,40 0,0 0,12 0,0

Totalt 0-29 år 6,21 32,28 0,77 6,85

Kvinnor 30-49 år 6,39 54,72 -0,39 -3,52

Män 30-49 år 2,59 33,22 -0,67 -11,43

Totalt 30-49 år 5,58 52,58 -0,47 -4,15

Kvinnor 50-99 år 7,57 62,69 0,44 1,86

Män 50-99 år 4,37 46,30 -0,06 -1,33

Totalt 50-99 år 6,85 60,34 0,32 1,50

Totalt kvinnor 6,97 56,11 0,12 -0,25

Totalt män 3,46 35,94 -0,30 -4,61

Totalt 0-99 år 6,20 53,63 0,02 -0,62

Tabell 4 Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid utifrån åldersintervall och kön. Urval: 
tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda. Kolumnen ”andel >=60 
dagar avser den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en samman-
hängande tidsperiod av 60 dagar eller mer.

 Värnamo kommun arbetar aktivt med åtgärder för att minska 
sjukfrånvaron. Hälsoutbildningen har genomförts i sex omgångar 
i samarbete med Företagshälsan. Syftet är att stimulera medar-
betaren till en livsstil som stärker hälsan samt minskar risken för 
sjukfrånvaro. Utbildningen har utvärderats och gett ett positivt 
resultat. För att motverka ökad sjukfrånvaro som till stor del 
beror på ökad psykisk ohälsa samt att bidra till att stärka en god 
arbetsmiljö har Värnamo valt att delta i ett ESF-projekt ”En hälso-
sam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv”. I projektet deltar sju 
kommuner i Jönköpings län samt Region Jönköpings län. Samver-
kanspartner i projektet är Qulturum, Försäkringskassan samt 
Kommunal. Projektet omfattar 14 mnkr och genomförs under 
perioden oktober 2017 till januari 2020. Innehållet består främst 
av olika utbildningsinsatser och process- och metodutveckling. 
Värnamo kommuns övergripande mål med deltagandet:

1. Ökad kunskap och förbättrade struktur för främjande och 
 förebyggande hälsoarbete.

2. Värnamo kommuns chefer och medarbetare ska bli bättre 
 rustade och få goda förutsättningar till ett friskt arbetsliv.

Att nå effekter på organisations- och individnivå inom påverkans-
områden: kvalitetskultur, chef- och ledarskap, jämställdhet samt 
resursanvändning.

Sjuklönekostnader

Kostnaden för dag 2–14 är cirka 11,5 % högre 2017 jämfört med 
2016. Kostnaden för dag 15–90 är cirka 2,5 % högre. Sjuklöne-
kostnaderna följer de procentuella förändringarna i sjukfrånvaron 
men påverkas även av lönenivåer samt sjukfrånvarons längd.

Sjuklönekostnader
Belopp i tusentals kronor (tkr) 

Dag 2-14
-80 %
2017

Jmf dag 2-14 
(80 %)

2017-2016

Dag 15-90 
-10 %
2017

Jmf dag 
15-90 
-10 %

2017-2016

Total sjuklön 
inkl PO 39,2  % 

jmf 2017-
2016

Kommunledningsförv. 302 -22 21 +11 -15

Tekniska förvaltningen 759 +84 43 Of +116

Upphandlingsförv. 171 +4 23 Of +6

Samhällsbyggnadsförv. 280 +21 14 +3 +33

Serviceförvaltningen 1 069 +460 79 +37 +689

Kulturförvaltningen 95 +15 4 -2 +18

Barn- och utbildningsförv. 5 195 +516 326 -47 +650

Omsorgsförvaltningen 5 311 +512 475 +74 +812

Medborgarförvaltningen 1 546 -75 66 -50 -173

Totalt 14 728 +1 515 1 051 +26 +2 136

Tabell 5. Sjuklönekostnader i faktisk sjukfrånvaroperiod i tusentals kronor per 
förvaltning (kolumn 1-4 exklusive PO-tillägg

Övertid, fyllnadstid, timlön
Arbetet med Heltidsresan och Heltidspolicyn som gäller från och 
med 1 januari 2018 innebär bland annat ett långsiktigt arbete med 
organisatoriska frågor avseende arbetsmiljö och schemaläggning. 
Syftet med projektet är att heltid ska bli norm i Värnamo kom-
mun. Heltidsresan kommer på sikt påverka timmarna avseende 
övertid, fyllnadstid och timavlönade så att dessa blir färre.

Övertid
Belopp i tusentals kronor (tkr) 

Kostnad 
2017

Kostnad 
2016 Förändring

Kommunledningsförvaltningen 164 149 +15

Tekniska förvaltningen 1 671 1 980 -309

Upphandlingsförvaltningen 1 22 -21

Samhällsbyggnadsförvaltningen 572 375 +197

Serviceförvaltningen 148 145 +3

Kulturförvaltningen 3 9 -6

Barn- och utbildningsförvaltningen 889 794 +95

Omsorgsförvaltningen 4 087 3 210 +877

Medborgarförvaltningen 989 958 +31

Periodiseringspost, ej fördelad per förvaltning 159 95 +64

Totalt 8 683 7 737 +946

Tabell 6 Kostnader övertid i tusentals kronor per förvaltning. 

Kostnaderna för övertid är cirka 12,2 % högre 2017 jämfört med 
2016. Ökningen finns främst inom omsorgsförvaltningen. En stor 
del av ökningen av övertid inom äldreomsorgen skedde sommaren 
2017 och detta som en effekt av svårigheterna att rekrytera vika-
rier. Förskjutningen av slutenvård till kommunal vård och omsorg 
är också en orsak till det ökade behovet av resurser.
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Fyllnadstid
Kostnaderna för fyllnadstid är cirka 14,0 % högre 2017 jämfört 
med 2016. Ökningen finns främst inom omsorgsförvaltningen. En 
stor del av ökningen av fyllnadstid inom äldreomsorgen skedde 
sommaren 2017 och detta som en effekt av svårigheterna att re-
krytera vikarier. Förskjutningen av slutenvård till kommunal vård 
och omsorg är också en orsak till det ökade behovet av resurser.

Fyllnadstid
Belopp i tusentals kronor (tkr) 

Kostnad 
2017

Kostnad 
2016 Förändring

Kommunledningsförvaltningen 31 34 -3

Tekniska förvaltningen 81 114 -33

Upphandlingsförvaltningen 1 3 -2

Samhällsbyggnadsförvaltningen 418 470 -52

Serviceförvaltningen 638 751 -113

Kulturförvaltningen 19 34 -15

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 595 1 479 +116

Omsorgsförvaltningen 9 518 7 976 +1 542

Medborgarförvaltningen 461 330 +131

Totalt 12 762 11 191 +1 571

Tabell 7 Kostnader fyllnadstid i tusentals kronor per förvaltning.

Timlön
Kostnaderna för timlöner är cirka 4,1 % lägre 2017 jämfört med 
2016. Den största minskningen finns främst inom medborgarför-
valtningen och förklaras av betydligt färre timmar 2017 jämfört 
med 2016. Hälften av timmarna avser flyktingvärdar respektive 
ungdomshandledare som arbetade under flyktingmottagandet 
2016 och hälften avser timmar för feriearbetande ungdomar samt 
ungdomsarbetare inom Jobbcenter.

Timlön
Belopp i tusentals kronor (tkr) 

Kostnad 
2017

Kostnad 
2016 Förändring

Kommunledningsförvaltningen 242 229 +13

Tekniska förvaltningen 846 1 441 -595

Upphandlingsförvaltningen 46 0 +46

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2 901 2 743 +158

Serviceförvaltningen 2 492 2 506 -14

Kulturförvaltningen 319 378 -59

Barn- och utbildningsförvaltningen 12 941 13 364 -423

Omsorgsförvaltningen 39 269 38 284 +985

Medborgarförvaltningen 4 200 6 719 -2 519

Periodiseringspost, ej fördelad per förvaltning -522 -274 -248

Totalt 62 734 65 390 -2 656

Tabell 8 Kostnader timlön i tusentals kronor per förvaltning.

Andel heltidsarbetande 2017
Heltidsanställda månadsavlönade. 
Andel i procent.

Månadsavlönade totalt

Inom individ- och familjeomsorg

Inom förskola och 
skolbarnomsorg

Inom kultur och fritid

Inom grundskola, inklusive 
förskoleklass

Inom omsorg om äldre och personer 
med funktionsnedsättning

Inom gymnasieskola och 
komvux

63 %

91 %

77 %

79 %

77 %

26 %

86 %
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Räkenskaper

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 8 1 701,4 1 622,0

Maskiner och inventarier 9 145,0 129,2

Finansiella anläggningstillgångar 10 21,2 19,2

Summa anläggningstillgångar 1 867,6 1 770,4

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 11 11,6 12,1

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

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

Kortfristiga fordringar 13 154,1 158,4

Kassa och bank 14 335,3 371,1

Summa omsättningstillgångar 495,2 538,3

Summa tillgångar 2 374,4 2 320,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 15 1 488,1 1 413,4

Därav årets resultat 72,3 99,9

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

16 39,4 37,0

Andra avsättningar 17 100,9 102,5

Summa avsättningar 140,3 139,5

Skulder

Långfristiga skulder 18 310,0 297,2

Kortfristiga skulder 19 436,0 470,7

Summa skulder 746,0 767,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

2 374,4 2 320,8

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter – –

Ansvarsförbindelser 20

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulder eller avsättningar

a 590,1 617,6

Övriga ansvarsförbindelser b 2 469,7 2 410,2

Medlemskap i Kommuninvest c

Medlemskap i Kommunalförbund SÅM d

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not
Bokslut 

2017
Budget 
2017

Bokslut 
2016

Verksamhetens intäkter 1 554,5 537,2

Verksamhetens kostnader 2 -2 263,6 -2 150,8

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 709,1 -1 721,3 -1 613,6

Avskrivningar 3 -99,7 -94,1 -88,3

Verksamhetens nettokostnader -1 808,8 -1 815,4 -1 701,9

Skatteintäkter 4 1 562,1 1 554,6 1 497,3

Generella statsbidrag och utjäm-
ning 

5 315,2 306,3 300,3

Finansiella intäkter 6 6,9 6,6 6,7

Finansiella kostnader 7 -3,1 -5,4 -2,5

Årets resultat 72,3 46,7 99,9

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträk-
ningen

72,3 99,9

Reducering av realisationsvinster -11,1 -18,7

Årets balanskravsresultat 61,2 81,2

Resultaträkning Balansräkning

Värnamo kommun uppfyller under 2017 
lagens krav om balans i ekonomin.

miljoner kronor
+61



23

Räkenskaper

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not Bokslut 2017 Bokslut 2016

Den löpande verksamheten

Årets resultat 72,3 99,9

Justering för ej likviditetspåverkande poster 21 98,3 70,8

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 170,6 170,7

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 4,3 -8,5

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

Investering i exploateringsfastigheter -3,7 -2,1

Försäljning av exploateringsfastigheter 4,1 4,0

Ökning/minskning kortfristiga skulder -34,7 91,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 140,8 255,5

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -189,0 -211,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12,4 29,6
Investering i finansiella anläggningstillgångar 22 0,0 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -176,6 -181,7

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 0,0 50,0

Amortering av långfristiga skulder 0,0 0,0

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 23 0,0 57,1

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0,0 107,1

Årets kassaflöde -35,8 180,9

Likvida medel vid årets början 371,1 190,2

Likvida medel vid årets slut 335,3 371,1

Kassaflödesanalys
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Not 1. Verksamhetens intäkter 2017 2016

Försäljning, taxor och avgifter 188 970 182 057

Hyror och arrenden 43 822 41 683

Bidrag 228 995 221 200

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 77 514 69 576

Övrigt 15 191 22 726

Summa verksamhetens intäkter 554 492 537 242

Not 2. Verksamhetens kostnader 2017 2016

Löner och pensioner inkl sociala kostnader -1 555 341 -1 493 865

Förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier -83 691 -84 059

Lämnade bidrag -68 444 -72 054

Köp av huvudverksamhet -193 729 -159 320

Diverse köpta tjänster -133 724 -126 936

Hyra/leasing av lokaler, mark och anläggningstillgångar -104 478 -98 678

Bränsle, energi och vatten -43 232 -43 222

Kostnader för transportmedel, transporter och resor -55 168 -57 077

Övriga kostnader -24 904 -23 997

Förändring fastighetsunderhållsreserv 0 12 052

Förändring deponireserv -895 -3 690

Summa verksamhetens kostnader -2 263 606 -2 150 846

Not 4. Skatteintäkter 2017 2016

Preliminär allmän kommunalskatt 1 568 829 1 505 013

Slutavräkningsdifferens allmän kommunalskatt före-
gående år

1 786 1 405

Preliminär slutavräkning allmän kommunalskatt 
innevarande år

-6 903 -6 896

Mellankommunal kostnadsutjämning inom Jönköpings 
län

-1 560 -2 170

Summa skatteintäkter 1 562 152 1 497 352

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning 2017 2016

Inkomstutjämningsbidrag 246 220 229 157

Regleringsavgift -330 -1 145

Kostnadsutjämningsbidrag, LSS 16 987 16 728

Kommunal fastighetsavgift 60 680 58 059

Generella bidrag från staten 19 604 14 369

Kostnadsutjämningsavgift -27 952 -16 873

Summa generella statsbidrag och utjämning 315 209 300 295

Not 8. Mark, byggnader och anläggningar 2017 2016

Redovisat värde vid årets början 1 621 981 1 526 258

Årets investeringar 140 677 159 117

Årets avyttringar/utrangeringar -637 -14 328

Årets avskrivningar -59 892 -50 160

Årets nedskrivningar -956 -119

Omklassificeringar 271 -3 037

Korrigering 0 4 250

Redovisat värde vid årets slut 1 701 444 1 621 981

Avskrivningstider 0-80 år 0-80 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Not 9. Maskiner och inventarier 2017 2016

Redovisat värde vid årets början 129 173 114 545

Årets investeringar 55 369 53 356

Årets avyttringar/utrangeringar -625 -757

Årets avskrivningar -38 853 -38 013

Årets nedskrivningar -8 0

Omklassificeringar -1 42

Redovisat värde vid årets slut 145 055 129 173

Avskrivningstider 3-50 år 3-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier.

Not 6. Finansiella intäkter 2017 2016

Ränteintäkter 4 8

Övriga utdelningar 1 508 1 528

Erhållna borgensavgifter 4 830 4 600

Övriga finansiella intäkter 543 530

Summa finansiella intäkter 6 885 6 666

Not 7. Finansiella kostnader 2017 2016

Ränta pensionsavsättning -803 -195

Övriga räntekostnader och finansiella kostnader -2 296 -2 282

Summa finansiella kostnader -3 099 -2 477

Not 3. Avskrivningar 2017 2016

Avskrivning byggnader och anläggningar enl plan -59 893 -50 160

Avskrivning maskiner och inventarier enligt plan -38 853 -38 013

Nedskrivning, anläggningstillgångar -964 -119

Summa avskrivningar -99 710 -88 292

Noter

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar 2017 2016

Aktier och andelar 284 742

Aktier i koncernföretag - Värnamo Stadshus AB 4 000 4 000

Andelskapital i Kommuninvest 11 717 9 268

Långfristig fordran 70 105

Bostadsrätter 5 092 5 092

Summa finansiella anläggningstillgångar 21 163 19 207

Not 11. Bidrag till infrastruktur 2017 2016

Bidrag till Trafikverket för åtgärder väg 27 13 951 13 950

Ackumulerad upplösning -2 352 -1 794

Summa bidrag till infrastruktur 11 599 12 156

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 2017 2016

Tomtmark för försäljning 3 782 6 713

Förråd vaktmästeriet 95 81

Förråd skogsprodukter 221 297

Förråd, Nydalavägen 1 667 1 761

Summa förråd, lager och exploateringsfastigheter 5 765 8 852

Not 13. Kortfristiga fordringar 2017 2016

Kundfordringar 43 847 32 371

Fordringar på staten 57 887 53 084

Skattefordran 0 2 837

Fordran mervärdeskatt (Ludvikamoms) 11 529 14 664

Kortfristig del av långfristig fordran 35 415

Fordran bolag,  koncernkonto 6 603 0

Övriga kortfristiga fordringar 34 167 55 003

Summa kortfristiga fordringar 154 068 158 374
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Not 17. Andra avsättningar 2017 2016

Återställning deponi 26 012 25 117

Va-investeringsfond (upplösen under 33 år med början 2015) 74 854 77 353

Summa andra avsättningar 100 866 102 470

Not 16. Avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser 2017 2016

Specifikation Avsatt för pensioner

Förmånsbestämd/kompl pension 1 803 3 778

Efterlevande-/barnpension 562 527

Särskild avtals-/ålderspension 12 320 12 772

Visstidspension/SAPök 17 015 12 754

Summa pensioner 31 700 29 831

Särskild löneskatt 7 691 7 237

Summa avsatt till pensioner 39 391 37 068

Antal visstidsförordnanden

Politiker 10 10

Tjänstemän 0 0

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 37 068 28 000

Justering av ingående avsättning gjord av Skandia 2 0

Justering för OPF-KL, ingick ej i Skandias redovisn. 2015 
men ingår 2016

0 -215

Nya förpliktelser 3 571 9 063

   Varav:

   Förmånsbelopp 4 504 -6

   Personalförändringar 207 2 749

   Ränte- och basbeloppsuppräkning 145 -4 364

   Ändring av försäkringstekniska grunder (RIPS) 0 0

   Övrig post -1 285 10 683

Årets utbetalningar -1 703 -1 592

Förändring av särskild löneskatt 453 1 812

Summa avsatt till pensioner 39 391 37 068

Utredningsgrad/aktualiseringsgrad 99 % 99 %

Pensionsrätt över 7,5 IBB har tryggats genom försäkring. 
Det försäkrade kapitalet uppgår till 212,672 tkr (206,364 tkr) och storleken på 
överskottsfonden uppgår till 5,312 tkr (3,354 tkr).

Not 14. Kassa och bank 2017 2016

Summa kassa och bank 335 347 371 105

Kommunen inkl. de kommunägda bolagen har vid bokslutstillfället en outnyttjad 
checkräkningskredit på 100.000 tkr (100.000 tkr). 

Not 15. Eget kapital 2017 2016

Årets resultat 72 323 99 940

Uppskrivning av värde på insatskapital hos Kommunin-
vest ekonomisk förening 2 449 2 601

Övrigt eget kapital 1 413 374 1 310 833

Summa eget kapital 1 488 146 1 413 374

Not 18. Långfristiga skulder 2017 2016

Lån Kommuninvest i Sverige AB 250 000 250 000

VA-anläggningsavgifter* 55 535 46 104

Investeringsbidrag 4 527 1 138

Summa långfristiga skulder 310 062 297 242

*Av beloppet ovan kommer 1 253 tkr (1 039 tkr) att återföras som intäkt under 2017.

Not 19. Kortfristiga skulder 2017 2016

Skuld bolag, koncernkonto 94 761 146 640

Leverantörsskulder 71 875 80 625

Anställdas skatter 23 838 22 975

Skulder till staten 3 099 3 293

Upplupna löner 14 894 14 788

Upplupna semesterlöner 59 343 56 868

Upplupna sociala avgifter 51 619 49 744

Upplupen särskild löneskatt 14 177 11 950

Upplupna pensioner individuell del, exkl. särskild 
löneskatt

51 571 49 056

Förutbetalda skatteintäkter 12 013 6 896

Skuld mervärdesskatt 1 011 1 151

Övriga kortfristiga skulder 37 775 26 708

Summa kortfristiga skulder 435 976 470 694

Not 20. Ansvarsförbindelser 2017 2016

a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna

Ingående ansvarsförbindelse 497 030 520 444

Förmånsbelopp -804 -2 265

Aktualisering 137 36

Utbetalningar -21 764 -21 530

Ränte- och basbeloppsuppräkning -2 626 -210 057

Personalförändringar 5 412 5 776

Övrig post -2 514 204 625

Summa pensionsförpliktelser 474 871 497 030

Särskild löneskatt 115 204 120 579

Summa ansvarsförbindelse avsatt till pensioner 590 075 617 609

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

År 2016: Vissa utvalda pensionstagare 11 261 11 261

År 2017: Vissa utvalda pensionstagare 4 068 -

Summa genomförda inlösen av pensionsrätter intjä-
nade före 1998 156 565 152 497

Pensionsmedelsförvaltning (inkl särskild löneskatt)

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 39 391 37 068

Ansvarsförbindelse - pensionsförpliktelser som inte 
upptagits bland avsättningar 590 075 617 609

Finansiella placeringar 0 0

Återlåning i verksamheten 629 466 654 677

Kommunförbundet Jönköpings län avvecklades som organisation per den 31 december 2005. 
Kommunerna i Jönköpings län har ansvar för pensionsförpliktelserna för den tidigare anställda 
personalen. Administrationen sköts av Jönköpings kommun. Avsatta medel för pensionerna finns i 
en stiftelse. Dessa räcker förmodligen för att säkerställa finansieringen av framtida pensionsutbetal-
ningar. Om så inte sker ska kostnaderna fördelas mellan länets samtliga kommuner. 
Vid årets utgång fanns ett överskott om 1848 tkr (830 tkr) i förhållande till pensionsåtagandena. 
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Not 22. Investering i finansiella 
anläggningstillgångar 2017 2016

Övrig investering finansiell anläggningstillgång 0 -6

Summa investering i finansiella anläggningstillgångar 0 -6

Not 21. Justering för ej likviditets-
påverkande poster 2017 2016

Justering för av- och nedskrivningar 99 710 88 292

Pensionsavsättning 2 323 9 068

Underhållsreserv, fastighet 0 -12 052

Återställning deponi 895 3 690

VA-investeringsfond -2 500 -2 500

VA-anläggningsavgifter 9 431 5 242

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

-11 094 -18 729

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

-1 414 -2 720

Reavinst (-)/reaförlust (+) vid försäljning av finansiell 
anläggningstillgång

0 0

Upplösning av infrastrukturbidrag 558 558

Övrig post 400 3

Summa övriga ej likvidpåverkande poster 98 309 70 852

Not 23. Ökning/minskning av 
långfristiga fordringar 2017 2016

Långfristig fordran Trafikverket 0 56 701

Övrig långfristig fordran 35 415

Summa ökning/minskning av långfristiga fordringar 35 57 116

2017 2016

b) Övriga ansvarsförbindelser

Borgen

Borgen gentemot Värnamo Stadshus AB, varav utnytt-
jat 209.500 tkr (209.500 tkr)

276 000 216 000

Borgen gentemot Värnamo Kommunala Industrifastig-
heter AB, varav utnyttjat 555.000 tkr (485.000 tkr)

596 000 596 000

Borgen gentemot Finnvedsbostäder AB, varav utnytt-
jat 905.159 tkr (758.975 tkr)

1 200 000 1 200 000

Borgen gentemot Värnamo Energi AB, varav utnyttjat 
140.000 tkr (225.000 tkr)

395 000 395 000

Borgen gentemot Värnamo Tennisklubb, varav utnytt-
jat 586 tkr (645 tkr)

1 800 1 800

Kommunalt borgensansvar egnahem 79 120

Övriga borgensförbindelser 300 300

Summa borgen 2 469 179 2 409 220

Privata medel 7 17

Donationer att förvalta 552 998

Summa övriga ansvarsförbindelser 2 469 738 2 410 235

c) Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening

Värnamo kommun har i april 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2017-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.     
 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. 
 Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Värnamo kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sveriges AB:s totala 
förpliktelser till 342,5 mdkr och totala tillgångar till 349,2 mdkr. Kommunens andel av de totala förplik-
telserna uppgick till 2 001,5 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 051,7 mnkr.   

d) Medlemskap i kommunalförbund Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Värnamo kommun har i juni 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för kommunal-
förbundet SÅM:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner i GGVV har ingått 
likalydande borgensförbindelser.
 Mellan samtliga medlemmar i kommunalförbundet SÅM har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnda borgensförpliktelser. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på 
medlemskommunerna. 
 Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser låneförpliktelser uppgick per 2017-12-31 
till 100,0 mnkr, varav aktuell skuld är 30,0 mnkr. Värnamo kommuns ansvar i ovan nämnda ansvars-
förbindelse är 39,1% och uppgick per 2017-12-31 till 11,7 mnkr.     
 Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser checkräkningskrediten uppgick per 2017-
12-31 till 20,0 mnkr, men är outnyttjad. Värnamo kommuns andel i ovan nämnda ansvarsförbindelse 
är 39,1%. 

Summa övriga ansvarsförbindelser 2 469 738 2 410 235

Under året fyllde Ängens förskola 50-år – ett bra tillfälle att fira med glass!
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Nämnd/styrelse Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Budget 2017 
inkl tilläggs- 

budget
Intäkter      

2017
Kostnader 

2017
Nettokostnad   

2017

Avvikelse 
nettokostnad 

mot budget
Nettokostnad 

2016

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige   

- Kommunledningsförvaltning 79,8 -5,5 81,0 75,5 4,3 68,0

- Campus Värnamo 16,1 -9,3 25,5 16,2 -0,1 15,6

- Tekniskt utskott 85,2 -335,9 426,3 90,4 -5,2 71,6

Upphandlingsnämnd 9,2 -11,9 21,3 9,4 -0,2 8,8

Samhällsbyggnadsnämnd 63,1 -31,7 94,9 63,2 -0,1 59,0

Servicenämnd 19,6 -106,1 128,1 22,0 -2,4 18,9

Kulturnämnd 25,3 -0,7 25,9 25,2 0,1 24,4

Barn- och utbildningsnämnd 813,5 -128,1 947,4 819,3 -5,8 796,7

Omsorgsnämnd 573,8 -105,4 668,2 562,8 11,0 541,8

Medborgarnämnd 132,3 -113,0 247,6 134,6 -2,3 129,1

Överförmyndare 1,9 -3,8 5,7 1,9 0,0 1,8

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

Summa nämnder och styrelser 1 821,3 -851,4 2 673,4 1 822,0 -0,7 1 737,0

Nämnd/styrelse Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Budget 2017 
inkl tilläggs- 

budget
Intäkter      

2017
Kostnader 

2017
Nettokostnad 

2017

Avvikelse 
nettokostnad 

mot budget
Nettokostnad 

2016

Summa nämnder och styrelser (Omvänt tecken) -1 821,3 851,4 -2 673,4 -1 822,0 -0,7 -1 737,0

Finansiering (kommunstyrelse) 1 868,1 2 485,5 -591,2 1 894,3 26,2 1 836,9

Årets resultat 46,8 72,3 25,5 99,9

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

Driftredovisning

Räkenskaper
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Nämnd/styrelse Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Budget 2017 
inkl tilläggs-

budget
Inkomster 

2017
Utgifter 

2017
Nettoinveste-

ring 2017

Avvikelse 
nettoutgift 

mot budget
Nettoinveste-

ring 2016

Kommunstyrelse inkl. kommunfullmäktige    

- Kommunledningsförvaltning 7,7 0,0 3,2 3,2 4,5 3,0

- Campus Värnamo 3,5 0,0 1,5 1,5 2,0 0,7

- Tekniskt utskott 245,0 -9,6 157,8 148,2 96,8 172,4

Upphandlingsnämnd 0,7 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2

Samhällsbyggnadsnämnd 55,9 -0,7 3,5 2,8 53,1 9,0

Servicenämnd 16,7 0,0 9,6 9,6 7,1 7,3

Kulturnämnd 10,4 0,0 1,9 1,9 8,5 0,7

Barn- och utbildningsnämnd 17,0 0,0 15,5 15,5 1,5 12,3

Omsorgsnämnd 26,4 0,0 8,8 8,8 17,6 6,6

Medborgarnämnd 1,4 0,0 0,7 0,7 0,7 1,2

Kommunfullmäktige/kommunstyrelse 27,5 0,0 0,0 0,0 27,5 0,0

Summa nettoinvesteringar 412,2 -10,3 203,0 192,7 219,5 213,4

Av 2017 års nettoinvesteringar utgör 3,7 mnkr exploatering av mark för försäljning. Av Tekniskt utskottets inkomster utgör 3,4 mnkr investeringsbidrag.  

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

2017 Utgifter 2017
Nettoinveste-

ring 2017

Total netto-
investering 

tom 2017
Total budget 

tom 2017

Överföringsledningar Bredaryd-Stomsjö Tekniskt utskott -0,1 23,9 23,8 60,3 62,5

Bussgata Tekniskt utskott -2,7 11,0 8,3 7,5 11,5

Rydaholms skola, ombyggnad kök Tekniskt utskott 0,0 8,0 8,0 9,4 10,0

Bors högstadie, ombyggnad Tekniskt utskott -0,1 6,4 6,3 46,3 39,2

VA matarledning Värnamo, utbyte Tekniskt utskott 0,0 5,0 5,0 5,3 5,0

Östboskolan, ombyggnad grundskola Tekniskt utskott 0,0 4,7 4,7 5,8 45,0

Väster om Vandalorum, nytt bostadsområde Tekniskt utskott 0,0 4,3 4,3 4,4 3,8

Elevdatorer Barn- och utb.n 0,0 4,5 4,5 årsanslag årsanslag

Fördelning investeringar för perioden 1701-1712
Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Investeringar i skattefinansierad verksamhet 141,6

Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet 51,1

Summa nettoinvesteringar 192,7

Investeringsredovisning

Värnamo kommun investerade netto under 2017
192,7 miljoner i bland annat ombyggnad av skolor, gator och 

vägar samt nya bostadsområden. 

Nettoinvestering

miljoner kronor
193
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Resultaträkning fullfond och 
blandmodell

Balansräkning fullfond och 
blandmodell

Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Fullfond 
Bokslut 

2017

Blandmodell 
Bokslut 

2017

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 701,4 1 701,4

Maskiner och inventarier 145,0 145,0

Finansiella anläggningstillgångar 21,2 21,2

Summa anläggningstillgångar               1 867,6 1 867,6

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 11,6 11,6

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 5,8 5,8

Kortfristiga fordringar 154,1 154,1

Kassa och bank 335,3 335,3

Summa omsättningstillgångar 495,2 495,2

Summa tillgångar 2 374,4 2 374,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 898,0 1 488,1

Därav årets resultat 99,8 72,3

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 506,6 31,7

Avsättning fr löneskatt på pensioner 122,9 7,7

Andra avsättningar 100,9 100,9

Summa avsättningar 730,4 140,3

Skulder

Långfristiga skulder 310,0 310,0

Kortfristiga skulder 436,0 436,0

Summa skulder 746,0 746,0

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder

2 374,4 2 374,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter – –

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulder eller avsättningar

0,0 590,1

Övriga ansvarsförbindelser 2 469,7 2 469,7

Medlemskap i Kommuninvest

Medlemskap i Kommunalförbund SÅM

Belopp i miljontals kronor (mnkr)

Fullfond 
Bokslut 

2017

Blandmodell 
Bokslut 

2017

Verksamhetens intäkter 554,5 554,5

Verksamhetens kostnader -2 236,1 -2 263,6

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 681,6 -1 709,1

Avskrivningar -99,7 -99,7

Verksamhetens nettokostnader -1 781,3 -1 808,8

Skatteintäkter 1 562,1 1 562,1

Generella statsbidrag och utjämning 315,2 315,2

Finansiella intäkter 6,9 6,9

Finansiella kostnader -3,1 -3,1

Årets resultat 99,8 72,3

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen 99,8 72,3

Reducering av samtliga realisationsvinster -11,1 -11,1

Årets balanskravsresultat 88,7 61,2

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

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

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

Kommunens allmänna VA-anläggning förser huvuddelen av kommuninvånarna och flertalet industrier och andra verk-
samheter med dricksvatten och avlopp. I reningsverken behandlas avlopp från i stort sett samtliga hushåll i kommunen 
antingen som direktanslutet spillvatten eller genom behandling av slam från enskilda slamavskiljare. Dessutom tar VA-
anläggningen hand om dagvatten, det vill säga regn- och dräneringsvatten från tätbebyggda områden.
 VA-anläggningen har ca 6 950 anslutna abonnenter vilket motsvarar drygt 80 % av kommunens invånare. Ytterligare 
ca 2 800 abonnenter med enskilt avlopp har kommunal slamtömning.

VA-arbete på Köpmansgatan i Värnamo tätort. Tekniska förvaltningen byter ledningar som är runt hundra år gamla.
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Resultaträkning Noter till resultaträkningen
1. Budgeterade brukningsavgifter avser externa avgifter. 

2. Anläggningsavgifter, alltså till största delen den engångs-
 avgift som betalas vid anslutning av en ny fastighet, av-
 ser i huvudsak kostnader för att dra fram ledningar.  
 Avgiften redovisas som en förutbetald intäkt i resultaträk-
 ningen. (se vidare i not 3) 

3. Eftersom ledningarna har en ekonomisk livslängd på 
 50 år avsätts 49/50 av avgiften som förutbetald intäkt 
 och återförs med 1/50 per år under de resterande 
 49 åren. (se not 2)

4. Förändring av kortfristig skuld till abonnentkollektivet. 
 Avser årets överskott som överförs till efterkommande år.

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

6. Interna brukningsavgifter och anläggningsavgifter avser 
 kommunens egna fastigheter och beräknas enligt taxa 
 på samma sätt som för externa abonnenter.

7. Lakvatten från Stomsjö avfallsdeponi behandlas i 
 Värnamo avloppsreningsverk. Kostnaden debiteras 
 avfallsverksamheten.

8. Slam från enskilda brunnar betraktas som avfall och 
 debiteras avfallsverksamheten.
 
9. VA-verksamheten har köpt timmar från produktions-
 enheten tidigare. Från 2017 har VA-verksamheten egen 
 personal men köper också interna tjänster från tekniska 
 förvaltningen.  

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

11. Huvuddelen av kostnaderna avser slam som tas om hand 
 på Stomsjö avfallsdeponi. Kostnaden debiteras avfalls-
 verksamheten.

12. Avser VA-verksamhetens kostnader för tekniska förvalt-
 ningens gemensamma administration och beräknas som 
 VA-verksamhetens andel i förvaltningens totala om-
 sättning. VA-verksamheten köper interna tjänster, såsom 
 administrativa tjänster från tekniska förvaltningen.  

13. Anläggningar och inventarier skrivs planenligt av med 
 rak linjär avskrivning över respektive tillgångs beräknade 
 nyttjandeperiod. Komponentindelning tillämpas.

14. Avser nettot av intern kostnadsränta för det kapital som 
 är låst i verksamhetens anläggningstillgångar och intern 
 intäktsränta för avsättningar och fonderade medel. 
 Räntesatsen för 2017 är 1,75 % och följer rekommenda-
 tion från Sveriges kommuner och landsting.

Belopp i miljontals kronor (mnkr) Not Budget 2017 Bokslut 2017 Bokslut 2016

Verksamhetens intäkter 

Externa intäkter

Brukningsavgifter 1 65,9 64,9 63,9

Anläggningsavgifter 2 1,1 10,5 6,1

Periodisering av årets anläggningsavgifter 3 0,0 -10,5 -6,2

Periodisering av tidigare års anslutningsavgifter 0,0 1,0 0,9

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

Förändring av kortfristig skuld till abonnentkol-
lektivet (förutbetalda intäkter) 4 0,0 0,2 0,0

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,1

Interna intäkter

Kommunbidrag 5 0,5 0,5 0,5

Brukningsavgifter 6 0,0 3,1 3,1

Anläggningsavgifter 6 0,0 0,1 0,1

Interna intäkter lakvatten samt slam från 
enskilda brunnar

7-8 1,0 1,0 0,0

Övriga interna intäkter 1,5 0,2 0,0

Summa intäkter 72,5 73,6 71,1

Verksamhetens kostnder  

Externa kostnader -24,7 -30,1 -24,5

Personalkostnader 9 -9,2 -9,4 0,0

Interna kostnader

Personalkostnader 9 0,0 0,0 -12,6

Fordon, maskiner 10 0,0 -1,4 -1,5

Slam, avfall 11 0,0 -1,6 -0,8

Administrativa kostnader 12 -10,8 -6,9 -3,1

Övriga kostnader -1,4 -1,0 -0,7

Kostnad före avskrivningar -46,1 -50,4 -43,3

Avskrivningar 13 -17,2 -19,8 -16,6

Finansiella kostnader 14 -9,1 -8,7 -11,2

Årets resultat 0,0 -5,2 0,0
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Balansräkning Noter till balansräkningen
15. Avser bokförda värden på anläggningstillgångar, 

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

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

 

Projekt Investering (mnkr)

Överföringsledning Pålslund-Bredaryd 23,8

Utbyte matarledn Vmo väster dagvatten 5,0

VA-sanering Alvestavägen Rydaholm 3,6

17. Se resultaträkningens not 13.

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

19. Se resultaträkningens not 2 och 3.

20. Den del av anläggningstillgångarna som inte balanseras 
av avsättningar, fonderingar och anläggningsavgifter 
utgör en skuld till kommunens finansförvaltning.

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

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

Redovisningsprinciper för vatten och 
avloppsverksamheten

Belopp i miljontals kronor (mnkr) Not Bokslut 2017 Bokslut 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Ingående balans 15 605,3 573,3

Omklassificeringar 0,0 -3,5

Årets investeringar 16 49,5 52,2

Årets avskrivningar 17 -19,8 -16,6

Avyttringar och korrigeringar -0,2 -0,1

Summa anläggningstillgångar 634,8 605,3

SUMMA TILLGÅNGAR 634,8 605,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Årets resultat -5,2 0,0

Summa eget kapital -5,2 0,0

Avsättningar

Investeringsfond 18

Ingående värde investeringsfond 77,4 79,9

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

Utgående värde investeringsfond 74,9 77,4

Summa avsättningar 74,9 77,4

Långfristiga skulder

Förutbetalda anläggningsavgifter 19

Ingående värde anläggningsavgifter 46,1 40,9

Årets avsättning 10,7 6,3

Uttag under året -1,3 -1,0

Utgående värde anläggningsavgifter 55,5 46,1

Lån av kommunen 20 509,6 481,8

Summa långfristiga skulder 565,2 527,9

Kortfristiga skulder

Skuld till abonnentkollektivet 4 0,0 0,0

Summa kortfristiga skulder 0,0 0,0

SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 634,8 605,3
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Räkenskaper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommu-
nal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) vilket bl a 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

Under 2017 har en inventering av samtliga markfastigheter 
genomförts. Bokförda värden per markområde har i anläggnings-
registret omvandlats till bokförda värden per fastighet.
Fastighetsförsäljningar redovisas från och med hösten 2017 
korrekt enligt RKR:s idéskrift Redovisning av kommunal markex-
ploatering.
 Ett pågående exploateringsområde redovisas från och med 
2017 som pågående i sin helhet. Tidigare klassades delar av nya 
exploateringsområden direkt som exploateringsfastighet och 
redovisades därmed som omsättningstillgång.

Sammanställd redovisning

I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunal-
förbund där kommunen har minst 20% inflytande i. 
 Under hösten 2017 har kommunens dotterbolag Finnvedsbostäder 
AB genomfört en fusion med sitt dotterbolag Studentbostäder AB. 
 Mer om kommunkoncernens sammansättning kan du läsa om i 
förvaltningsberättelsen i avsnittet sammanställd redovisning. 
 Värnamo kommun har under 2017 arbetat med uppstart av 
kommunalförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) 
tillsammans med tre grannkommuner inom renhållning och ingått 
vissa borgensåtaganden. Verksamheten övergår till SÅM från 
2018.

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.

Redovisningsprinciper

Intäkter

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter föregående och 
innevarande år baseras på SKL:s  decemberprognos. Efter bokslu-
tets upprättande har SKL publicerat en ny prognos (februari 2018) 
som innebär en minskning av slutavräkningen med 130 kronor per 
invånare den 1 november 2016

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 månad-
en efter intjänandemånaden. Utbetalningar som sker i januari och 
som avser december belastar respektive nämnd den period kostna-
den avser. En periodisering till rätt period sker dock centralt under 
ansvar finansiering.

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

Komponentavskrivningar
Värnamo kommun tillämpar komponentavskrivning. 
Komponentfördelning av nya investeringar genomförs på anlägg-
ningar där anskaffningsvärdet överstiger 500 tkr vid inregistre-
ringstillfället 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.
 Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns om-
ständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t ex verksamhets-
förändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Normalt 
omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod. 
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Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora 
nominella belopp varje år. Avskrivningar påbörjas enligt följande:
 Investeringar genomförda jan-maj påbörjas från 1 mars, inves-
teringar genomförda  jun-aug påbörjas från 1 juli, investeringar 
genomförda sep-dec påbörjas 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 vid tidpunkten för ianspråktagandet.  
 

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 prisbasbe-
lopp.  

Anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet för större investeringar som överstiger 
1 mnkr och pågår under minst 6 månader ingår lånekostnader. 
Räntesatsen utgörs av kommunens genomsnittliga ränta på lång-
fristiga lån. 
 Anläggningstillgångarna redovisas som nettotillgång utan upp-
delning på ackumulerade anskaffningar och avskrivningar.

Avsättningar

Avsättningar för sluttäckning av deponi har gjorts med de senaste 
årens driftöverskott för renhållningsverksamheten. 
 Under 2011-2015 genomfördes byggnationen av ett nytt av-

Räkenskaper

loppsreningsverk. I nuläget återstår 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.
 RKR har i maj 2017 kommit med ett uttalande kring redovis-
ning av överskottsmedel. Överskott som inte utnyttjats ska inte 
redovisas i balans- och resultaträkningen. Värnamo kommun har 
under början av 2017 utnyttjat överskottsmedel. Detta gjordes för 
tiden före uttalandet. Värnamo kommun kommer att redovisa en-
ligt uttalandet för överskottsmedel som utnyttjats efter maj 2017.

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.
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Årsberättelse per nämnd 

Mål och resultat 

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen

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

Nämndmål: Bedömning:

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

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

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

58 % 60 % 55 %

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

– leda och utveckla kommunens strategiarbete 67 % 78 % 72 %

– ge stöd genom service 57 % 63 % 62 %

– följa upp och analysera resultat 34 % 41 % 39 %

– medverka till en effektiv resursanvändning 22 % 26 % 27 %

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

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

50 % 59 % 62 %

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

83 % 75 % 83 %

Andel samtal (av totalt inkommande samtal) som besvaras direkt av gemensamt kontakt-
center (veckomätning).

(införandet 
av KC är 
försenat)

– 20 %

Resultat av utvärdering Enkät med fråga: Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att 
påverka inom de kommunala verksamheterna? (0-10)**

5,8 5,3 6,2

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning 4,0 4,2 4,1

Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetarengagemang) Styrning 77 82 78

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar 4,1 4,1 4,2

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

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

– profilera Värnamo kommun som arbetsgivare 63 % 65 % 68 %

– skapa förutsättningar för verksamheterna att rekrytera 45 % 50 % 50 %

– skapa förutsättningar för verksamheterna att kompetensutveckla och behålla personal 63 % 69 % 68 %

– skapa samverkan med externa aktörer för att underlätta rekrytering 16 % 27 % 21 %

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap 82 81 82

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation 82 83 82

*KKiK: Kommunens kvalitet i korthet
** Frågan ställs i samband med landsbygdsdialog
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Årsberättelse per nämnd

Detta gör kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltnings-
organ. Den har ett helhetsansvar att leda, styra och följa upp 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med 
ledningen av den kommunala verksamheten och arbetar med
strategiska frågor och övergripande samordning av förvaltningar-
nas verksamhet. 

Mål och resultat 2017

Kommunledningsförvaltningen redovisar en ökad måluppfyllelse 
vad gäller kommunövergripande samordning och effektiv resur-
sanvändning, men målet uppfylls inte helt. Kommunens processer 
för uppföljning och för att efterfråga resultat har stärkts. Förvalt-
ningen har på olika sätt arbetat för ett stärkt helhetstänk genom 
kommungemensamma lösningar såsom anordnande av medarbe-
tardagar, ett brett utbud av internutbildningar, ledarutveckling och 
genom förvaltningssamordnande grupper. Det finns fortsatt behov 
av kommungemensamma lösningar och resurseffektivt arbetssätt 
gällande kvalitetsarbete för grunduppdrag, strategier och metoder 
för delaktighet och inflytande, såväl som förutsättningar för kom-
petensförsörjning, och att behålla och utveckla medarbetare.
 Kommunledningsförvaltningen når inte målet att aktivt leda 
utvecklingen för minskad klimatpåverkan inom områdena resande 
och energianvändning. Genomförandeandelen av beslutade miljö-
åtgärder utvecklas negativt.

Jämförelse av resultat

Indikatorerna från enkäten till förvaltningarnas ledningsgrupper 
visar en positiv utveckling 2016-2017. Det gäller frågor kring 
att leda och utveckla kommunen samt skapa förutsättningar för 
kompetensförsörjning. Under 2017 har fokus varit på arbete med 
medarbetarskap, ledarskap och värdegrund. 
 Målet för delaktighet uppnås endast delvis. Förvaltningen har 
under året verkat för ökade möjligheter till medborgares delaktig-
het via landsbygdsdialog, medborgarbudget, medborgarinitiativ, 
anställande av ungdomssamordnare och inledande etablering av 
ett kontaktcenter. Fortsatt arbete att etablera och tillämpa arbets-
sätten i verksamheterna behövs. 
 Förvaltningen har följt upp och utvecklat verktygen för styr-
ning, resultat och verkställighet.  Förvaltningarnas resultat för 
medarbetarundersökningen 2017 jämfört med 2015, visar positiv 
utveckling för frågor kring ledning och målstyrning. Detta i svar 
från både medarbetare och chefer på olika nivåer.

Detta har hänt under 2017

Gemensamt kommunledningsförvaltningen

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB tog vid årets början 
över ansvaret för att förverkliga Gummifabrikskonceptet. Avtal 
om detta har tecknats mellan bolaget och kommunstyrelsen.
Därmed upphörde Gummifabriksavdelningen på kommunled-
ningsförvaltningen.
 Förvaltningen har deltagit i förberedelsearbetet för bildandet av 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

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

579 km/åa 643 km/åa Minska med 2 %

Antal körda km/årsarbetare resa privat bil i tjänsten 128 km/åa 107 km/åa Minska med 2 %

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

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

Egna åtgärder:
35 % genomfört

(11 st)

48 % påbörjat
(15 st)

16 % ej påbörjat
(5 st)

Egna åtgärder:
32 % genomfört 

(19 st)

48 % påbörjat 
(28st)

20 % ej påbörjat 
(12st)

Öka genom-
förandegraden med 

5 procentenheter 
jämfört med föregå-

ende år

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

74 % 92 % 84 %

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet
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gemensamt kommunalförbund för avfallshantering, SÅM 
(Samverkan-Återvinning-Miljö). 
 Uppgraderingen av Hypergene till kommunpaketet slutfördes 
under våren. Under 2017 har utveckling av användandet skett.
 Projektet för att revidera styrdokument har avslutats. Resultatet 
följs upp via kommungemensamt kontrollområde inom ramen för 
intern kontroll 2018.

Kommunkansliet 

2017 var ett intensivt år med flertalet större evenemang, satsning-
ar och händelser som alla krävde stora kommunikationsinsatser. 
Andra händelser är att de digitala informationsskyltarna vid E4 
har satts upp, Policy för kommunikation har antagits, att det om-
fattande arbetet med att forma ett kontaktcenter har inletts samt 
att E-arkivet är igång. Användandet av Evolution har utökats.  
 Arbetet inför valet 2018 har påbörjats under hösten 2017 och 
kommer fortsätta med ökad insats under 2018.
 Kommunfullmäktige beslutade i april att medborgarinitiativ 
skall ersätta nuvarande medborgarförslag. Marknadsföring och 
systemstöd för medborgarinitiativ ska tas fram. 

Utvecklingsavdelningen

Avdelningen har tagit fram kunskapsunderlag i form av befolk-
ningsprognos, omvärldsanalys och en flytt- och boendestudie. 
Underlagen ska stödja verksamheterna i strategiska beslut.  
En process för landsbygdsdialog, och även för medborgarbudget 
har provats och vidareutvecklats under året. 

Så många personer röstade om med-
borgarbudgeten för skolans utemiljö 
skulle användas till Mötesplatsen eller 
Rörelseparken.

personer i Bor
röstade

187
 Ungdomssamordnare har anställts. Funktionen är en lots in i 
kommunen och skapar delaktighet, förståelse för demokratiska 
processer och ett intresse för samhällsutveckling.
 På infrastruktursidan har samordningen av Värnamos del i  
Sverigeförhandlingen och för nya stambanor för höghastighetståg 
varit en del. Likaså införandet av ny stadsbusstrafik med elbussar.
 I början av året anordnades Agenda 2030-dagar, då förutsätt-
ningar för en hållbar utveckling kommunicerades.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningens arbete har under 2017 präglats av upphand-
ling av ekonomisystem. Arbetet avslutades med att ett avtal kunde 
undertecknas dagarna före jul. 

 Delar av kodplanen har tidigare varit föremål för översyn. 
Innan införandet av nytt ekonomisystem, behöver arbetet att 
färdigställa hela kodplanen vara klart. 
 Budgetarbetet för 2018 startade med en mål- och budgetdag i 
mitten av januari 2017. Under vårens budgetarbete har budgetbe-
redningen haft dialog med nämnderna. Budget för år 2018 antogs 
i slutet av november 2017.
 En översyn av fastighetsregistrets markvärden i anläggningsre-
dovisningen har genomförts. Varje fastighet har erhållit ett mark-
värde, vilket innebär en enklare och mer rättvisande redovisning 
vid köp och försäljning av mark. 

HR-avdelningen

En översyn av organisationen ledde till övergång från personalav-
delning till HR-avdelning (Human Resources). HR-avdelningen 
består nu av HR-enhet och löneenhet. En lönechef har anställts. 
Förvaltningarna, kommunens chefer och administratörer, ska 
ges ett bra stöd samtidigt som avdelningen är aktiv i att utveckla 
Värnamo kommun som arbetsgivare. En del i det senare är policy 
avseende ”Värnamo kommun som arbetsgivare”, som antogs 
under året. Policyn innehåller sju strategiområden för att uppnå de 
värden som Värnamo kommuns vision och värdegrund står för. 
 I samband med arbetet med policyn har också en riktlinje för 
medarbetarskap och ledarskap arbetats fram. Denna presenterades 
på medarbetardagarna som ägde rum i oktober. Våra chefer har 
under hösten tillsammans arbetat vidare med ledarskapet.
 Kommunfullmäktige fattade under året ett beslut om heltid som 
norm. En projektledare för projektet ”Heltidsresan” har anställts 
för att stötta arbetet i förvaltningarna.
 Värnamo kommun har tillsammans med sex andra kommuner 
i länet och Region Jönköpings län blivit beviljade 14 miljoner 
kronor till ESF-projektet ”Ett hälsosamt arbetsliv”. Arbetet under 
2018 och 2019 kommer innebära utveckling av arbetssätt kring 
arbetsmiljö och hälsa, och för minskad sjukfrånvaro. Under året 
har en likabehandlingsutbildning genomförts och nya riktlinjer 
tagits fram. I samverkan med chefer och fackliga organisationer 
har översyn av arbetsvärdering genomförts. Denna ligger till 
grund för den numera årliga lönekartläggningen ur jämställdhets-
synpunkt. 
 Nytt schema- och bemanningssystem har upphandlats, och 
kommer att implementeras under 2018.

Juridik och överförmyndarkansliet GGVV

En omfattande omorganisation av valdistrikten har genomförts 
och fastställts av Länsstyrelsen. Antalet valdistrikt är dock oför-
ändrat och alla kommer att ha öppet under hela valdagen.
 Efterfrågan på juridisk rådgivning har ökat. Ett antal förlik-
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ningsförhandlingar har genomförts med utfall till kommunens 
fördel. Processer i mark- och miljödomstolen pågår, samt ett 
omfattande antal med såväl muntlig som skriftlig processföring i 
tingsrätten.
 Överförmyndarkansliet GGVV har genomfört två kvalitets-
undersökningar för basverksamheten och för verksamheten för 
ensamkommande barn (EKB). Båda visade mycket höga värden 
inom samtliga mätområden. 
Vad avser EKB betalar staten ut schablonbidrag för arvode med 
mera avseende de barn som anvisats efter den 1 juli 2017.  För öv-
riga upphör 31 december 2017 all rätt till kostnadskompensation. 

Framtida utveckling

Gemensamt kommunledningsförvaltningen

Värnamo delar de utmaningar som finns för alla Sveriges kom-
muner. Det handlar bland annat om kompetensförsörjning, ett 
förändrat kommunikationslandskap, ökat fokus på trygghets- och 
säkerhetsfrågor, delaktighet och inflytande samt medborgarnas 
förväntningar på den kommunala servicen. Allt detta kommer 
påverka kommunens utveckling. Digitaliseringens möjligheter 
behöver tas tillvara. 
 Förutom generella utmaningar har Värnamo kommun egna 
utmaningar som samtidigt är stora möjligheter. Gummifabriken 
som tillväxtmotor, kontaktcenter, Heltidsresan och målstyrnings-
processen är sådana exempel.
 Riksdagen har beslutat om  helt ny kommunallag som börjar 
gälla den 1 januari 2018. 

Kommunkansliet

Etablering av kontaktcenter med både en fysisk och en digital 
väg för våra invånare kommer att förändra arbetet på kommun-
kansliet. Ett nära samarbete kommer att krävas inte minst kring 
kommunens webbplats.
 Införandet av nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, 
träder i kraft i maj 2018. GDPR kommer att ställa stora krav på 
den kommunala verksamheten. 
 Kommunfullmäktige beslutade i maj att Värnamo Energi får 
i uppdrag av sin ägare Värnamo kommun/Värnamo Stadshus att 
fortsätta utbyggnaden av fibernätet i Värnamo kommun enligt 
plan, så att i princip alla fastboende inom Värnamo kommun 
senast under 2020 erbjuds bredband via fiber.

 2018 kommer att präglas av arbete för ökad tillgänglighet. EU:s 
nya direktiv för offentliga webbplatser och den nya dataskydds-
förordningen  kräver stora insatser. Projektet Klarspråk kommer 
att involvera en stor del av medarbetarna. Syftet är att alla ska 
förstå det Värnamo kommun skriver och säger. Styrdokument 
för krisinformation och den grafiska profilen kommer också att 
uppdateras.

Utvecklingsavdelningen

Framöver behöver kommunens vision ännu mer kopplas konkret 
till vad som faktiskt görs, och som behöver göras för att visionen 
ska nås. Innebörden av visionen behöver kommuniceras externt 
och internt. Ett led i detta är att skapa stolthet i att vara medarbe-
tare, invånare eller på annat sätt vara verksam i kommunen.  

besökare på lands-
bygdsdialoger

2017

>400

 Landsbygdsdialogerna är en uppskattad form av medborgardi-
alog. Denna process vidareutvecklas. Riktlinjer för medborgar-
budget tas fram och kommer med fördel att kunna appliceras vid 
kommande satsningar i kommunen. 
 Utvecklingsavdelningen bidrar till omvärldsbevakning och till 
utökade samarbeten, både internt och externt. Regionala nätverk 
kommer att bli viktiga samt att knyta oss närmre större städer i 
vår närhet.   

Ekonomiavdelningen

Införandet av nytt ekonomisystem kommer att vara en mycket 
betydande del av arbetet under 2018. Samtliga förvaltningar 
påverkas av införandet. 
 En utredning kring införande av systemstöd för arbetet med 
budgeten ska genomföras under 2018.
 Regeringen har lämnat förslag om att en ny kommunal re-
dovisningslag kommer att införas från och med 1 januari 2019. 
Lagrådsremissen innehåller dock inget förslag om ändrad pen-
sionsredovisning. Regeringen gör bedömningen att man behöver 
utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell 
avseende pensionsförpliktelser får på ekonomin för kommuner 
och landsting.

Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen
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HR-avdelningen

Att trygga kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för Värna-
mo kommun. Det är allt svårare att rekrytera medarbetare inom 
våra yrkesområden. Under året har ett arbete genomförts kring 
kompetensförsörjning och under 2018 kommer en åtgärdsplan, 
med utgångspunkt i policyn för Värnamo kommun som arbets-
givare,  att tas fram. En medarbetarundersökning genomfördes 
under hösten 2017 och resultatet av den blir ett underlag i framta-
gande av åtgärdsplanen. En del i arbetet som påbörjas redan under 
våren 2018 är en översyn av arbetet med lönebildning i Värnamo 
kommun
 Den 1 januari 2018 övertar HR-avdelningen ansvaret för den 
kommunövergripande ledarutvecklingen. En ledarutvecklare har 
anställts. Satsningen med ledarutvecklingsprogram för alla chefer 
intensifieras och en satsning på utbildning för framtida ledare och 
arbetsledare genomförs.  
 Under 2018 kommer arbetet med att upphandla ett HR-system 
att påbörjas. Arbetet sker i samverkan med Gnosjö, Gislaved och 
Vaggeryds kommuner.

Juridik och överförmyndarkansliet GGVV

Allmänna val genomförs den andra söndagen i september. Val-
förberedelserna har påbörjats och utmaningarna ligger i att hitta 
lämpliga lokaler samt röstmottagare. Valorganisationen förbereder 
sig på att cirka 50 procent beräknas förtidsrösta vilket kommer att 
ställa stora krav på valorganisationen.

Det finns fortfarande ett ganska stort antal ensamkommande barn 
och att denna verksamhet kommer att vara pågående inom GGVV. 
Antalet uppdrag inom den ordinarie basverksamheten visar en 
kontinuerlig ökning. 

Ekonomi

Drift

Kommunledningsförvaltningens driftbudget för 2017 var 79,8 
mnkr. Totalt förbrukades 75,5 mnkr vilket gav ett överskott på 4,3 
mnkr. Överskottet motsvarar 5,3 procent av den totala budgeten. 
Överskottet beror bland annat på:
• Förseningar införande kontaktcenter 1,6 mnkr
• Överskott för kommunövergripande utredningar,  0,8 mnkr
• Feriearbete – ej fyllda platser 0,4 mnkr
• Överskott personaladministrativa åtgärder 0,8 mnkr

Kompetensutvecklingsmedel

Kommunfullmäktige avsatte 10 miljoner kronor 2017 till kom-
petensutveckling som ska leda till verksamhetsutveckling. Totalt 
har 7 miljoner av dessa förbrukats. En av anledningarna till att 
inte allt förbrukats är att alla insatser av olika anledningar inte 
har kunnat genomföras under året. Vidare blev kostnaderna för 
medarbetardagarna lägre än beräknat. 

Investeringar

Kommunledningsförvaltningens investeringsbudget för 2017 var 
7,7 mnkr. Totalt förbrukades 3,2 mnkr vilket gav ett överskott på 
4,5 mnkr. 
Överskottet beror bland annat på:
• Fossiloberoende fordonsflotta 2,5 mnkr. Projektet har ej haft 
 kostnader under 2017.

• Vissa IT-systemsatsningar är något framflyttade, 1,5 mnkr.

Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen
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Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 7,7 3,2 4,5 3,0
Nettoinvesteringar 7,7 3,2 4,5 3,0

Största investeringar
Fossiloberoende fordonsflotta 2,5 0,0 2,5 0,0
Digitala välkomstskyltar E4 1,3 1,4 -0,1 0,1
Gemensamt utdatasystem 0,9 0,7 0,2 0,4

Nyckeltal

2017 2016 2015

Antal energirådgivningstillfällen 170 150 115
- varav fördjupade rådgivningar 65 50 40

Antal kontakter/rådgivningar för extern-
finansierade projekt

40 ansökn. 
(10 bevil-
jade, 20 

väntar på 
beslut)

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

15

Företagslots, antal första kontakter med 
potentiell etablerare 29 projekt 36 projekt –
Andel chefer som använder Hypergene-
modulerna - mål och prognos 94 % 82 % –
Kravärenden, antal 2 270 2 255 1 886
Kundfakturor, antal 88 792 86 439 86 179
Inbetalningar, antal 88 956 86 770 86 373
Beräknade löner, genomsnitt per månad 4 779 4 777 4 550

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter -3,9 -5,5 1,6 -11,5

Kostnader 83,7 81,0 2,7 79,5

Nettokostnad 79,8 75,5 4,3 68,0

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Kommunfullmäktige 1,4 1,3 0,1 1,3

Kommunstyrelsen 9,0 9,2 -0,2 9,2

Partistöd 1,2 1,2 0,0 1,1

Utredningar 3,5 2,7 0,8 2,2

Överförmyndarverksamhet 1,4 1,2 0,2 1,5

Tillväxt och marknadsföring 12,0 12,0 0,0 9,3

Näringslivssamverkan 3,1 3,3 -0,2 3,5

Turistverksamhet 1,6 1,6 0,0 1,5

Gator och vägar 0,7 0,4 0,3 1,0

Sysselsättning 1,7 1,3 0,4 1,9

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

Kommunledningsförvaltning (klf) 32,2 31,7 0,5 29,9

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

Personaladm åtgärder, 
förvaltn.övergr 5,5 4,7 0,8 2,8

Serviceverksamhet 
(kontaktcenter) 2,4 0,8 1,6 0,0

Leaderprojekt 
(fr.o.m år 2017 under övrigt klf) 0,0 0,0 0,0 0,4

Nettokostnad 79,8 75,5 4,3 68,0

Ekonomi i sammandrag

Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen
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Detta gör Campus Värnamo

Kommunstyrelsen – Campus Värnamo

Campus Värnamo anordnar utbildningar på högskole- eller 
yrkeshögskolenivå som leder till arbete. Kompetensutveckling 
genomförs också på olika nivåer, för både privatpersoner och an-
ställda i privat eller offentlig sektor. Alla kurser och utbildningar 
styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan nä-
ringsliv, akademi och offentlig sektor. Samarbete sker även inom 
olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Teknikcenter bidrar 
till näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning genom ökat 
teknikintresse bland barn och ungdomar. 

Detta har hänt under 2017

Campus Värnamo

Arbetslagsutveckling samt strategiskt arbete med värdegrund, 
målstyrning och entreprenöriellt förhållningssätt. Under året har 
Campus Värnamos tioårsjubileum firats under festliga former och 
med stor uppmärksamhet.

Utbildningsverksamhet

Utbildningsverksamheten har under året genomfört tio utbild-
ningsprogram och elva fristående kurser. 207 tentamen har 
genomförts av externa distansstudenter på Campus Värnamo. 
Resultat i både genomströmning och ansökningssiffror har ökat. 
Arbetsbelastningen var väldigt hög i samband med övertagandet 
av Verktygsmakarutbildningen från Nässjöakademin och det 
glapp som uppstod mellan uppsägning och rekrytering av ny 
utbildningsledare. Även mycket arbete med rekrytering till andra 
tjänster. 
 Utvecklingsarbete har genomförts för personal och studenter 
med fokus på att de studerande utvecklar sin anställbarhet under 
utbildningstiden. Nystart av arbete med studentcoach kommer att 
bidra till kvalitetshöjning i verksamheten. 
 Campus Värnamo har varit drivande i utvecklingen av Jönkö-
ping Universitys nya Yrkeshögskolekoncept. 

Näringslivssamverkan

Tre av fyra yrkeshögskoleutbildningar beviljades i januari. Tre 
ansökningar lämnades in i september, varav två var för nya utbild-
ningar. Projektet Partnerskap för ökad konkurrenskraft startade 
i april. Under hösten har ett 30-tal företag, två branschorganisa-
tioner och Teknikcollege Västra Småland arbetat med projektet. 
Branschdagar har genomförts för industrin samt för bygg- och 
fastighetsbranschen. Uppdragsverksamheten inom näringslivs-
samverkan har utvecklats under 2017. 258 personer har deltagit i 
olika aktiviteter.

Kompetensakademi

Kompetensakademins verksamhet har legat på ungefär samma 
nivå som föregående år, 126 aktiviteter med 982 deltagare 
inom kompetensutvecklingsinsatserna och 516 deltagare inom 
Ledarkraft. Kompetensakademin har också varit delaktig i Region 
Jönköpings kursverksamhet på Gummifabriken. Tillsammans med 
HR-avdelningen har verksamheten arrangerat Värnamo kommuns 
medarbetardagar. I samarbete med Teknikcenter har resan till 
skolans digitaliseringsmässa SETT arrangerats. 
Ett trendbrott för året var att företaget 3M finansierade årets TED 
(Teknik, Ekonomi och Design Internship) som genomfördes i 
samverkan med Teknikcenter. Företaget har i hög grad bidragit till 
positiv varumärkesspridning av Campus Värnamo. 

Teknikcenter

Teknikcenters huvudsakliga verksamhet har varit högt efterfrågad 
som har resulterat i 97 skolaktiviteter och 21 KomTek-kurser 
med totalt 1986 deltagare. Förutom detta har Teknikcenter varit 
involverad i arrangemang som tjejkväll på biblioteket, IFK 
Värnamos fotbollsskola och Ungdomsfestivalen i Smålandsstenar. 
Tillsammans med Teknikcollege Västra Småland har Teknikcenter 
genomfört en tekniktävling för årskurs 8. Teknikcenter har varit 
med och arrangerat tre fortbildningstillfällen för lärare och varit 
delaktig i en av skolans studiedagar. 
 Tillsammans med Campus Värnamos övriga verksamhetsområ-
den har Teknikcenter arrangerat två 3D-caféer, SETT-resan, TED 
och medverkat i utbildningsverksamhetens uppstart. 

Framtida utveckling

Campus Värnamo

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

Utbildningsverksamhet

Under 2018 fokuseras på att bibehålla god kvalitet och vidareut-
veckla verksamheten för att få ännu högre genomströmning. Fort-
satt utvecklingsarbete för att bidra till studenternas anställbarhet. 
Fokus på kvalitetsarbete för att ytterligare öka rättssäkerheten i 
utbildningarnas genomförande och examination. Kvalitetshöjning 
även genom utveckling av studentcoachens arbete och insatser.

Årsberättelse per nämnd
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Årsberättelse per nämnd

Näringslivssamverkan

Fokus under 2018 ligger på att bygga upp organisation och 
verksamhet kring projektet Partnerskap mellan Campus Värnamo 
och företagen. Vidareutveckla samverkan med näringslivsbolag, 
näringslivsföreningar samt branschorganisationer.  Vidareutveck-
ling av flexibla upplägg för yrkeshögskoleutbildningar.

Kompetensakademi

Stort fokus ligger på digitaliseringsprojektet ”Alla på banan” som 
blir en viktig del i Värnamo kommuns digitalisering. Arbete med 
att få fler företag med på TED-konceptet för att bidra till de lokala 
företagens behov av innovation och högutbildad kompetens. Fort-
satt arbete för att få behålla Högskolan Västs socialpedagogpro-
gram. I samarbete med Jönköping University arbeta för att starta 
förskollärarutbildning och F-3-lärarutbildning i Värnamo. Vär-
namo kommuns satsning på en samlad kompetensakademi sprids 
och möten är bokade med andra kommuner som är intresserade av 
konceptet. Föreningen NITUS årsstämma kommer att genomföras 
i Gummifabriken under våren. 

Teknikcenter

Eftersom varken invigning eller flytt av verksamheten kunde 
äga rum under 2017 så kommer detta vara en stor del av arbetet 
under kommande år. Ytterligare steg kommer att tas för att utbilda 
pedagoger i syfte att de ska kunna genomföra egna aktiviteter 
i Teknikcenter. För att möta behovet av att fortbilda pedagoger 
inom programmering kommer ett utbildningspaket tas fram och 
genomföras. Samarbetet kommer att fördjupas med de verksam-
heter som flyttar in i Gummifabriken till exempel kulturförvalt-
ningen. Exempel på detta är samarbetet kring utställningen av 
Lassemaja.

Ekonomi

Drift

Campus Värnamos driftbudget för 2017 var 16,1 mnkr. Totalt 
förbrukades 16,2 mnkr vilket gav ett underskott på 0,1 mnkr. 
Underskottet motsvarar 0,6 procent av den totala budgeten. 
Underskottet är kopplat till tidigare besparingskrav.  

Investeringar

Campus Värnamos investeringsbudget för 2017 var 3,5 mnkr. 
Totalt förbrukades 1,6 mnkr vilket gav ett överskott på 1,9 mnkr. 
Överskottet beror på förseningar i färdigställandet av etapp 2 i 
Gummifabriken. Inköp av inventarier och utrustning till Teknik-
center och övriga lokaler har därmed flyttats fram till 2018.

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017

Avvi-
kelse

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 3,5 1,6 1,9 0,7
Nettoinvesteringar 3,5 1,6 1,9 0,7

Största investeringar
Workstations, 3D-teknik 0,4 0,4 0,0 0,4
Datorer till webbutvecklare 0,2 0,2 0,0 0,2
Utrustning Teknikcenter, etapp 2 2,9 1,0 1,9 0,1

Nyckeltal

2017 2016 2015

Andel studenter från GGVV/Jkpg området 50 % 47 % 42 %
Andel studenter som flyttat till Vmo 11 % 14 % 17 %
Andel studenter som fullföljt utbildningen 63 % 61 % 49 %
Andel studenter med arbete eller studier 89 % 87 % 91%
Antal deltagare i aktiviteter inom Ledarkraft 371 516 222
Antal aktiviteter inom Kompetensakademin 126 109 75
Antal deltagare i kompetensutveckling inom 
Kompetensakademin

938* 992 1 214

Antal YH-ansökningar 3 4 4
Antal aktiviteter inom Näringslivssamverkan ** 10 – –
Antal deltagare i aktivteter inom Näringslivs-
samverkan **

258 – –

Antal aktiviteter i Teknikcentret 183 164 102
Antal besökare i Teknikcentret 1 986 1 646 1 204
Andel flickor i Teknikcenteraktiviteter 46 % 45 % 49 %

*) Medarbetardagarna ej medräknade
**) Nya nyckeltal from 2017

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter -9,0 -9,3 0,3 -6,3

Kostnader 25,1 25,5 -0,4 21,9

Nettokostnad 16,1 16,2 -0,1 15,6

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Campus Värnamo 3,5 4,4 -0,9 4,0

Näringslivssamverkan 1,1 1,0 0,1 0,9

Högskoleutbildning 7,3 7,2 0,1 7,1

Kompetensakademin Campus 2,4 2,2 0,2 2,3

Teknikcenter Campus 1,8 1,4 0,4 1,3

Nettokostnad 16,1 16,2 -0,1 15,6

Ekonomi i sammandrag
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Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

Årsberättelse per nämnd 

Mål och resultat 

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

Nämndmål Fastighet: Bedömning:

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

Verksamhetsmål: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Förvaltningarnas behov av lokaler tillgodosedda. – –

Optimerad drift och underhåll av fastigheter. – –

Ändamålsenlig och miljövänlig lokalvård. – –

Nämndmål Fritid: Bedömning:

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

Verksamhetsmål: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Aktivt verka för fysisk aktivitet, en aktiv fritid och välbefinnande – –

Professionell dialog och stark servicekänsla kännetecknar alla kontakter med kommunens 
fritidsverksamhet

– –

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

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

– –

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

– –

Nämndmål Gata/park: Bedömning:

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

Verksamhetsmål: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Utbyggnad av vägnät och gång- och cykelvägar – –

Rutiner för renhållning och snöröjning – –

Långsiktigt vägunderhåll inklusive belysning – –

God kvalitet vid kommunens park- och grönytor – –

Nämndmål VA: Bedömning:

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

Verksamhetsmål: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Tillgång på rent dricksvatten på kort sikt – –

Tillgång på rent dricksvatten på lång sikt – –

Lägsta möjliga miljöpåverkan från avloppsvatten,  0-vision – –

= Helt uppfyllt   = I hög grad uppfyllt   = Delvis uppfyllt   = Ej uppfyllt   = Ej utvärderat    = Ökad    = Oförändrad    = Minskad    = Inget värde angivet
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Detta gör tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen verkar för en attraktiv kommun och god 
miljö genom att utveckla och underhålla kommunens infrastruk-
tur inklusive VA och parker samt fastigheter till den kommunala 
verksamheten. Fritidsverksamheten verkar för aktiv fritid i en 
attraktiv kommun och stärkt folkhälsa.

Mål och resultat 2017

Inom lokalförsörjning är målen enbart delvis uppfyllda främst 
därför att relativt snabba verksamhetsutökningar inom barn och 
utbildnings- samt medborgarförvaltning inte har kunnat mötas 
med permanenta lösningar. Stort fokus är nödvändigt för att stödja 
grundskolans behov av lokaler närmaste åren.
 Inom fritidsverksamheten är målen enbart delvis uppfyllda 
därför att verksamheten är nyorganiserad med ny inriktning. Inom 
fritid finns stora utmaningar de närmaste åren för att möta beho-
ven, kundfokus ska stärkas och verksamheten behöver vara starkt 
utvecklingsinriktad.

 Gatu- och parkverksamheten har förhållandevis hög målupp-
fyllnad, grönytor är välskötta och gatuunderhållet håller hög nivå. 
 VA-verksamheten är under stark utveckling och har förhållan-
devis hög måluppfyllnad.

Jämförelse av resultat

Förvaltningen har en helt ny målstruktur vilket gör att jämförelse 
med tidigare år är svår att göra. Dock är bedömningen att det 
under 2017 generellt  har skett en utveckling och fokus ligger på 
fortsatt utveckling de närmaste åren.

Detta har hänt under 2017

Gemensamt tekniska förvaltningen

Nytt system för målstyrning är under inarbetning. Utveckling av 
organisationsstrukturen, bland annat är all projektledning samlad 
organisatoriskt för att stärka processinriktat arbetssätt vid projekt, 

Årsberättelse per nämnd

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Enkät Kritik på teknik 7,1 * – Bättre

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

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppfölj-ning 3,6 3,7 Bättre

Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetar enga-gemang) Styrning 65 71 Bättre

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap 67 74 Bättre

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation 70 75 Bättre

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?”** 74 78 Bättre

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

Implementera gällande miljöprogram och identifiera framtida vägval för ökad hållbarhet.  

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Antal personbilar som drivs med förnybara drivmedel. – Bättre

Antalet körda km/år med elbil. – – Bättre

* Sammanvägd indikator. Andel som svarat ganska eller mycket nöjda i Sveriges 
Kommuner och Landstings återkommande enkät om kommuninvånarnas uppfatt-
ning om hur den kommunala tekniken (gata, park, VA, halkbekämpning respektive 
hanteringen av hushållsavfall) fungerar.

** Medarbetarundersökning: Index, ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?”, 
högre värde är positivt.
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yttre skötsel har samordnats så att parkenheten har ett större och 
tydligare uppdrag för huvuddelen av yttre skötsel inom förvalt-
ningen. Införande av arbetsledare inom lokalvårdsenheten och 
parkenheten har skett, fritidsavdelningen har uppstått i en helt ny 
organisation samt att fastighetsavdelningen har en ny organisation 
för förvaltning och underhåll av fastigheterna.

Fastighetsavdelningen

Administrerar från och med 2017 alla externt förhyrda lokaler. En 
lokalsamordnare finns som hanterar förvaltningarnas behov och 
önskemål kring dessa lokaler.
 Större projekt för avdelningen har varit ombyggnation av kök 
i Rydaholms skola slutfördes likaså ombyggnad av Bors skola.  
Detaljprojektering av bland annat 4-6 skola samt tillagningskök 
på Östboskolan och förskola vid Mosslelund. Fastighetsunderhåll 
har skett för cirka 15 mnkr.

Gata/park avdelningen

Större projekt för avdelningen har varit åtgärder för ny stadsbuss-
trafik, färdigställande av gator i Åminne och Rydaholm efter stora 
VA-saneringar, beläggningsarbeten för 5 mnkr, VA-sanering, explo-
atering av bostads- och industritomter. Saneringar av Va-ledningar 
vid Alvestavägen i Rydaholm samt Industrivägen i Bredaryd.

VA/Avfall avdelningen

Större projekt för avdelningen har varit överföringsledningsarbe-
tet har nått Forsheda (påkoppling sker i början av 2018) och når 
Bredaryd 2019/2020, ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten 
i Gällaryd.
 Avfallsverksamheten har under 2017 präglats av att förbereda 
för överföring av renhållningsuppdraget till kommunalförbundet 
SÅM (Samverkan Återvinning Miljö). 

Fritidsavdelningen

Helt ny organisation har bildats med ny vision och målsättning. 
Fokus har under 2017 legat på ökad kvalitet och service samt 
att påbörja framtidsorientering av verksamheten. Underhåll och 
skötsel av fritidsanläggningar sker på en rimlig nivå men ska 
utvecklas.

Framtida utveckling

Gemensamt tekniska förvaltningen

Under 2018 ska ledarskap utvecklas på alla ledningsnivåer inom 
förvaltningen för att stärka bland annat uppdragsstyrning, plane-
ring, service, uppföljning och delaktighet.

 För att kunna möta förvaltningens uppdrag och utmaningar be-
höver organisationen stärkas med ett flertal ingenjörer 2018–2019. 
Organisationen behöver dessutom stärkas avseende kvalificerade 
anläggningsarbetare.

Fastighetsavdelningen

Avdelningen tar under 2018 initiativ till stärkt strategisk lokalför-
sörjningsplanering samt utökar kapacitet för utredning, projekte-
ring och projektledning inom både bygg och anläggning.
 Fortsatt utveckling av organisationen för förvaltning, drift och 
skötsel.

Gata/park avdelningen

Avdelningen stärker under 2018 kapacitet för administration, 
planering, ledning och uppföljning av verksamhet. Verksamheten 
behöver öka sambandet mellan övergripande grönstrukturarbete, 
kompetens och skötsel. Sambandet mellan övergripande trafikpla-
nering och gatuprojekt behöver stärkas.
 Kvalitetssäkring och uppföljning av underhåll och skötsel, i 
samverkan med vägföreningarna, i kransorterna är centralt när-
maste åren.

VA

Fokus på reservvattensystem, nödvattenplan och fortsatt arbete 
med överföringsledningar är centralt de närmaste åren.

Fritidsavdelningen

Fritidsanläggningarna ska utvecklas med stöd av reglerade un-
derhållsplaner mot beslutade mål- och kvalitetsnivåer. Konceptet 
för Hälsocentrets verksamhet ska utvecklas för att på bästa sätt 
bidra till stärkt folkhälsa. Service- och kundfokus stärks och följs 
upp bland annat med enkäter. Utredning av framtida behov av 
fritidsanläggningar fullföljs som centralt beslutsdokument för 
politiken och som ramdokument för verksamheten.

Årsberättelse per nämnd – Kommunstyrelsen – Tekniska utskottet

Så många kvadratmeter verksamhetsyta 
har Värnamo kommun i form av lokaler

193 049 m2
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Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse Bokslut 2016 Totalt budget tom 2017 Totalt utfall tom 2017

Inkomster -9,6 9,6 -3,4
Utgifter 245,0 157,8 87,2 175,8
Nettoinvesteringar 245,0 148,2 96,8 172,4

Största investeringar:
Överföringsledning Bredaryd-Stomsjö 25,9 23,7 2,2 18,0 62,5 60,3
Ny bussgata 12,3 8,3 4,0 -0,8 11,5 7,5
Rydaholms skola, ombyggnad kök 8,6 8,0 0,6 1,3 10,0 9,4
Ombyggnad Bors högstadie -1,0 6,2 -7,2 26,0 39,2 46,3
Utbyte matarledning Värnamo väster vattenled 4,8 5,0 -0,2 0,2 5,0 5,3
Ombyggnad Ösboskolan hs B grundskolan 44,0 4,7 39,3 0,2 45,0 5,8
Beläggningar 5,0 4,5 0,5 3,7 5,0 årligt anslag
Fordon o maskiner 5,1 4,5 0,6 4,3 5,1 årligt anslag
Väster om Vandalorum nytt bostadsomr 3,8 4,3 -0,5 0,1 3,8 4,4
VA-sanering Alvestavägen Rydaholm 0,6 3,6 -3,0 8,5 12,2 15,2

Investeringar

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter -408,9 -335,9 -73,0 -287,8
Kostnader 494,1 426,3 67,8 359,4
Nettokostnad 85,2 90,4 -5,2 71,6

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Tekniska utskott 0,0 -0,1 0,1 -0,2

Administration tekniska 
förvaltningen

0,7 1,3 -0,6 0,7

Fastighetsförvaltning 0,5 1,1 -0,6 1,7

Övrig fastighetsverksamhet 2,8 2,5 0,3 3,1

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

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

Skog och kalkning -3,0 -3,8 0,8 -2,8

Gator och vägar 32,0 30,9 1,1 30,6

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

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

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Fritidsverksamhet 9,1 9,1 -0,1 0,0

Fritidsanläggningar 29,3 31,5 -2,2 30,7

Föreningar 4,9 4,4 0,5 0,0

Miljöåtgärder 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettokostnad 85,2 90,4 -5,2 71,6

Ekonomi i sammandragEkonomi

Drift

Tekniska utskottets driftbudget för 2017 var 85,2 mnkr. Totalt 
förbrukades 90,4 mnkr vilket gav ett underskott på 5,2 mnkr.
 Fastighet har ett underskott på 0,6 mnkr. Omorganisationen 
på serviceenheten har inneburit att den debiterbara tiden inte har 
genererat så mycket intäkter som budgeterat. Östhamra ger ett 
intäktsbortfall på cirka 1,2 mnkr.
 Gata/Park har ett överskott på 1,7 mnkr på grund av mindre 
halkbekämpning och snöröjning. Park har utfört mindre inköp av 
utbytbar lekutrustning.
 Rivning av gamla reningsverket har under 2017 kostat 5,2 mnkr 
och beräknas vara klart under kvartal 1 2018. De prognosticerade 
intäkterna för försäljning av skrot görs i samband med slutregle-
ringen.
 Fritidsavdelningens underskott på 2,1 mnkr beror på ökade 
personalkostnader (utökning av tjänster) i simhallen samt repa-
rationskostnader. Ett betydande underhåll av friluftsbaden har 
utförts. Ökade personalkostnader på gräsplanerna och omläggning 
av planen på Kärda IP. Problem med kylaggregat, datauppkopp-
ling, spolpumpar i ishallarna samt utökning av en tjänst under 
vintertid.

Investeringar

Tekniska utskottets investeringsbudget för 2017 var 245,0 mnkr. 
Totalt förbrukades 148,2 mnkr vilket gav en avvikelse på 
96,8 mnkr. 
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Mål och resultat 

Upphandlingsnämnden

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

Nämndmål: Bedömning:

Kvalitetssäkra processen från behov till slutanvändande.

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Andelen ramavtal som avropas via e-handel 4 % 4,5 % 5 %

Andelen e-fakturor 75 % 77 % 78 %

Avvikelserapportering kvarlämnat gods (DC) Ej känt Ej känt Ej känt

Upplevd leveranssäkerhet godsmottagare (enkät) Ej känt Ej känt Ej känt

Andelen avtal av upphandlingsvolymen av vad som är upphandlingsbart 75 % 80 % 80 %

Andelen upphandlingar med minst 2 anbud 78 % 80 % 85 %

Tillgänglighet och förståelse av anbudsunderlagen (enkät) Ej känt Ej känt Ej känt

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

Nämndens verksamhet kännetecknas av en professionell och rättssäker handläggning.

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Tillgänglighetsmätning telefoni: 4 % 4,5 % 5 %

Procent besvarade samtal (Meridixstudio) 90 % 87 % 91 %

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning 4,1 3,9 4,3

Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning 76 73 80

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap 77 74 82

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation 86 72 86

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” 72 65 78

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

Skapa goda förutsättningar för att minska klimatpåverkan

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Andel personbilar och lätta lastbilar som drivs med förnybara drivmedel 27 %    28 % 33 %

Antalet körda km med personbil och lätt lastbil, (exkl. privat bil i tjänsten) 349170 332904 345000

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

Årsberättelse per nämnd 
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Årsberättelse per nämnd

Detta gör upphandlingsförvaltningen

Upphandlingsförvaltningen är kommunens centrala upphand-
lings-/inköpsenhet för upphandling av varor och tjänster. Förvalt-
ningen är också ansvariga för kommunens distributionslösning 
av varor till och från kommunens enheter, fordonsansvariga för 
kommunens fordon, samt ansvarar för leverantörsfakturor och 
införandet av elektronisk handel m.m.

Mål och resultat 2017

Upphandlingsförvaltningen har under 2017 arbetat med det nya 
målstyrningsarbetet men inte riktigt fått ordning på rapportering 
och uppföljning, vilket säkert påverkat resultatet av medarbetar-
undersökningen. Resultatet påverkas i stor utsträckning av det 
faktum av att undersökningens urval är litet. För områden där 
förvaltningen endast delvis uppfyller fastställda mål kommer mer 
omfattande åtgärder att vidtas.
 Arbetet med översyn av rutiner och planerade förändringar 
i verksamheten i kombination med nya arbetsuppgifter, hög 
personalomsättning (framförallt på grund av pensionsavgångar) 
och hög sjukfrånvaro har påverkat medarbetares upplevelse av 
sammanhållning och utveckling. Samtidigt visar uppföljningen av 
målstyrningen att förvaltningens operativa arbete ger ett resultat 
som i hög grad motsvarar ställda mål för verksamhetsåret. 

Jämförelse av resultat

Jämförelse med andra nämnder eller historiska värden är svårt då 
vi saknar sådana uppgifter.

Detta har hänt under 2017

Gemensamt upphandlingsförvaltningen

Förstudien och upphandlingen av ekonomi- och inköpssystem har 
inneburit mycket arbete för upphandlingsförvaltningens personal.

Upphandling

Ny Policy för upphandling och inköp  är antagen. Krav på arbets-
rättsliga villkor och större möjligheter till förhandling i upphand-
lingar är några av förändringarna i de nya upphandlingsreglerna. 
Ett utökat antal dialoger inför upphandlingar har genomförts med 
kommunens intressenter  (exempelvis för livsmedel, catering-
tjänster och entreprenadarbeten).
 Flera nya ramavtalsområden upphandlades för den tekniska 
förvaltningen. 
 Förstudie har genomförts angående upphandlingssammarbetet i 
GGVV.  Ett förslag till samverkansavtal är utarbetat.
 Grundkurs i LOU har genomförts för större delen av kommu-
nens delegater. 

 Värnamo kommun har fått ett antal uppdrag inom socialtjänsten 
från Kommunal utveckling/FoUrum att genomföra för länets alla 
kommuner där Värnamo kommun också blir avtalsägare. För det-
ta uppdrag har vi tagit hjälp av en konsult då vi inte har resurser 
att åta oss detta med befintlig personal.  Uppdragen omfattar cirka 
450 timmar. 

Logistik/Fordonshantering

Ny Policy för fordon under 3,5 ton är framtagen.
 Plan för projekt spårbarhet av gods via distributionscentralen är 
färdigställd. Projektstart   från och med 1 mars 2018.
 Ny fordonsplan 2018-2020 är framtagen för samtliga förvalt-
ningar.

Leverantörsfakturor och elektronisk handel

Förstudie för 100 procent e-handel avslutades i februari. Med 
genomförandet av treårigt projekt för 100 procent e-handel visar 
förstudien  att Värnamo kommun kan göra stora besparingar 
genom minskad arbetstid och effektivare inköp.  Upphandlings-
förvaltningen har i driftbudget för 2018-2021 fått pengar till 
införande av 100 procent e-handel.
 Två nya leverantörer är anslutna till e-handel under hösten 
2017. 
 Organisationsförändringar i olika förvaltningar har inneburit 
mycket systemadministrativt arbete för fakturaenheten.

Framtida utveckling

Gemensamt upphandlingsförvaltningen

Processkartläggning av förvaltningens samtliga verksamheter 
genomförs för att dokumentera rutiner och arbetssätt.

Upphandling

Vi ser en ökad efterfrågan både regionalt och inom kommunen på 
upphandling av tjänster, bland annat inom handledning, konsult-
tjänster och utbildning. 
 Plan för upphandling kommer att färdigställas under våren 
2018. Planen innehåller strategier inom områdena hållbarhet, 
sociala hänsyn och innovativa lösningar. Avtalskategorisering 
används för att frigöra resurser till att arbeta mer  strategiskt.
  
Logistik/Fordonshantering

Plan på hur vi successivt övergår till en delvis eldriven fordons-
flotta framtas i samråd med kommunens verksamheter.
 Nytt avtal för varudistribution med start 1 mars 2018. Det nya 
avtalet innebär en översyn av leveranser och utveckling av spår-
barhet av gods under 2018.
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Årsberättelse per nämnd – Upphandlingsnämnden

Ekonomi i sammandrag
Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter -11,4 -11,9 0,5 -11,3
Kostnader 20,6 21,3 -0,7 20,1
Nettokostnad 9,2 9,4 -0,2 8,8

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

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

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 0,7 0,5 0,2 0,2
Nettoinvesteringar 0,7 0,5 0,2 0,2

Största investeringar
Fordon understigande 3,5 ton 0,3 0,3 0,0 0,0
Inventarier 0,1 0,1 0,0 0,0

Nyckeltal
2017 2016 2015

Elektroniska fakturor 64 933 63 258 62 363
Totalt antal leverantörsfakturor 86 541 85 187 82 895

Upphandlingar:
Antal upphandlingar 49 55 63
Antal avtalsförlängningar 95 96 81
Antal upphandlingar TK i e-avrop 2 1 10
Antal LOV-ansökningar 1 0 3
Antal direktupphandlingar 29 29 41

Leverantörsfakturor och elektronisk handel

I samband med nytt ekonomisystem drar projektet 100 procent 
e-handel igång. Översyn av beställarorganisation och  framtagande 
av nya upphandlings- och inköpsrutiner sker under våren 2018.
 Upphandling av skanning fakturor och Van-tjänst kommer att 
utredas. 

Ekonomi
Drift

Upphandlingsnämndens driftbudget för 2017 var 9,2 mnkr. Totalt 
förbrukades 9,4 mnkr vilket gav ett underskott på 0,2 mnkr. 
Underskottet motsvarar 2 procent av den totala budgeten.
Underskottet beror delvis på kostnader för distributionscentralen 
som ej fördelats ut på övriga förvaltningar. Det beror även på 
utköp av leasingbilar som finansierats med driftmedel och där 
kostnaden till största delen hamnat på upphandlingsförvaltningen. 

Investeringar

Upphandlingsnämndens investeringsbudget för 2017 var 0,7 mnkr. 
Totalt förbrukades 0,5 mnkr vilket gav ett överskott på 0,2 mnkr. 
 Överskottet beror på en uppskjuten investering i 
IT-utrustning för fakturaskanning, uteblivna investeringar i upp-
sättningen av inköpsanalyssystem som förvaltningen kommer att 
behöva göra under 2018 och uteblivna inlösen av fordon.
 

Andel e-fakturor:

78
Andel tjänstefordon som drivs av fossilfritt bränsle. 

32,2% Antal laddpunkter för el-fordon som kommunen 
satt upp: 19 st på fyra orter.
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Årsberättelse per nämnd

Mål och resultat 

Samhällsbyggnadsnämnden

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

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

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

237 – –

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

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Löpande insikt NKI (SKL Löpande Insikt) 76 76 78

Svenskt Näringsliv, företagsklimat (kommunens tillämpning av Lagar och regler) 3,6 3,5 4,1

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

SCB Medborgarundersökning- Bemötande och tillgänglighet   55 58 60

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

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

  10,0 9,2   10,0

CORE: Andelen heltidsbrandmän som uppnår den årliga övningstiden på 150 timmar. 70 % 80 % 80 %

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

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

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

Medarbetaren upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Medarbetaren upplever delaktighet och möjlighet att påverka.

Medborgaren upplever att nämndens verksamhet präglas av dialog och tydlighet. Medborgaren upplever delaktighet och att kommunens 
utvecklingsarbete sker i olika forum med möjlighet att påverka.

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

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

42 % 45 % 90 %

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

74 % 77 % 95 %

Antal genomförda samverkan/aktiviteter per år med externa aktörer och/eller medborgare. 1-2 30 1-2

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning. 3,6 3,7 3,9

Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning 70 69 78

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar 3,7 3,4 3,9

Medarbetarundersökning NMI (Nöjd medarbetarindex) 71 78 80
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Detta gör samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen handlägger miljö- och hälsoskyddsfrågor, mark- 
och exploateringsfrågor samt plan- och byggfrågor. Målsättningen 
är att verka för en hållbar utveckling och en god byggnadskultur 
samt skapa en hälsosam livsmiljö för oss medborgare. 
 Räddningstjänsten ska i första hand arbeta med att reducera 
de typer av olyckor som kräver räddningsinsats, det vill säga de 
olyckor som utgör en fara för människor, egendom och miljö.
Därutöver ska kommunen verka för att andra olyckor, ska minskas 
i antal.

Mål och resultat 2017

Nämnden arbetar genom sin förvaltning aktivt med att hela tiden 
utveckla verksamheten. Förvaltningen deltar i flera olika mätning-
ar och uppföljningar. Utifrån vad dessa visar blir prognosen att 
nämnden har nått några av sina mål eller är på väg mot att nå de 
uppställda målen. 

Jämförelse av resultat

Förvaltningen är ny vilket gör att det är svårt att jämföra vissa av 
resultaten. I medarbetarundersökningen som gjordes hösten 2017 

var förvaltningens Nöjd medarbetar index (NMI) 78 vilket är i 
nivå med medeltalet för kommunen. Nämnden har ett nöjd kund 
index (NKI)) på 76 vilket är högre än genomsnittskommunen 
(SKL Företagsklimat Öppen jämförelse).

Detta har hänt under 2016

Gemensamt samhällsbyggnadsförvaltningen

Vid årsskiftet 2016/2017 bildade miljö- och stadsbyggnadsförvalt-
ningen och räddningstjänsten en ny gemensam samhällsbyggnads-
förvaltning. Arbetet med att forma den nya förvaltningen  pågår 
samtidigt som det är hög belastning på de ordinarie arbetsupp-
gifterna. Värnamo kommun är inne i en mycket expansiv period 
vilket medför många både stora och små uppdrag för förvaltning-
en. Värnamo kommun erhöll i slutet av året en byggbonus på cirka 
5,9 miljoner för att stimulera kommunens arbete med att skapa 
nya bostäder. Beloppets storlek grundas bland annat på hur många 
startbesked för bostäder som lämnats under perioden augusti 2016 
till augusti 2017.

Plan- och byggavdelningen

Förstärkning av strukturen har skett för olika funktioner i avdel-
ningen. Samordnarfunktioner samt gruppmöten har införts med 
fokus att förbättra arbetsrutinerna och kvalitetssäkra arbetet. 

Årsberättelse per nämnd – Samhällsbyggnadsnämnden

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Enskilda frågan medarbetarundersökningen: Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min 
närhet att börja arbeta på min arbetsplats.

76 79 85

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap. 68 71 76

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation. 76 76 78

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” 81 80 86

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

Nämnden minskar sin klimatpåverkan inom områdena transport och energianvändning.  

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

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

25,5 % 35 %

Antalet körda km/årsarbetare (personbil inkl privat bil i tjänsten).    743 740

Antal personbilar som drivs med förnybara drivmedel. 1 1 1

Antalet körda km/år med elbil. 3000 7800 7000

Antalet körda km/år med elcykel. 150 150 200

= 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

Miljöavdelningen

Miljöavdelningen har under året, inom sina olika verksamhetsområ-
den, genomfört närmare 670 inspektioner och andra kontrollbesök. 
 Bland annat har drygt 100 industribesök gjorts, 230 fastigheter 
med enskilt avlopp har inventerats och 124 fastighetsägare har fått 
tillstånd att anlägga nya avlopp. Samtliga förskolor har besökts 
under 2016 och 2017. 
 Inom livsmedelsområdet har drygt 200 kontroller gjorts. Tillsyn 
har även genomförts enligt alkohollagstiftningen och av försälj-
ning av receptfria läkemedel. 
 En utredning för resursbehovet på miljöavdelningen har tagits 
fram. På avdelningen saknas drygt fyra handläggare och sam-
hällsbyggnadsnämnden har begärt tilläggsanslag för ytterligare en 
handläggare i budget för 2019.   

Geodataavdelningen

Det har under året varit ett högt tryck på den löpande kartproduk-
tionen samt förrättningsförberedelser enligt avtal med Lantmäte-
riet. Efterfrågan av mättjänster internt mot tekniska förvaltningen 
har ökat.
 Ett antal GIS-analyser och applikationer har tagits fram bland 
annat till utvecklingsavdelningen, fastighetsavdelningen samt 
mark & exploatering. Arbetet att säkerhetsklassa GIS-systemet har 
påbörjats.

Mark- och exploateringsavdelningen

Kommunen har under året sålt 4 hektar mark för industri och verk-
samhetsändamål. Försäljning har i huvudsak skett på Bredasten 
och inom Vita rörs verksamhetsområde i Värnamo.
 Exploateringar gällande bostäder har slutförts gällande Nöbbele 
Herrgård. Exploateringen på Draken, Vågen och Ödlan blev 
uppskjuten eftersom detaljplanen blev överklagad. Planen har nu 
vunnit laga kraft.
 Plan- och byggavdelningen har fått nya planuppdrag som berör 
Mossle 16:20 (2016), Helmershus 5:89 samt Prostsjöområdet i 
Värnamo. Sammanlagt hanterar dessa områden runt 450 bostäder 
inför 2018-2019.
 Detsamma gäller etapp 3 berörande verksamhetsyta motsvaran-
de cirka 20 hektar på Bredasten.
 Marktilldelning har skett inom kvarteret Nöbbele Herrgård, 
samt inom kvarteret Väduren och Vattumannen cirka 55 lägenhe-
ter av olika slag.
 Översyn har gjorts av tomtköreglerna och kommunens markar-
renden.

Räddningstjänsten 
Under våren har en brand i Bredaryd på Flymossen härjat. Denna 
skogs-/mossebrand omfattade ungefär 300 hektar och tog en vecka 

att släcka. För att kunna släcka branden i Bredaryd krävdes stora 
resurser och stor samverkan med andra organisationer. Som mest 
var 5 helikoptrar på plats som vattenbombade bränder i området. 
Cirka 10 personer arbetade ständigt i stab och ledning på platsen 
och ytterligare i bakre stöd i JILL (Jönköpings läns integrerade 
larm och ledning). Eftersläckning och bevakning pågick i området 
i ungefär tre veckor efter att räddningstjänsten lämnat platsen.

Framtida utveckling

Gemensamt samhällsbyggnadsförvaltningen

Värnamo kommun är inne i en mycket expansiv period vilket 
medför många både stora och små uppdrag för nämnden/förvalt-
ningen. För att klara denna utmaning behöver kommunen få fram 
viktiga styrdokument som till exempel översiktsplan, fördjupning-
ar av översiktsplanen, stadsbyggnadsvision med mera. Det måste 
även finnas en planberedskap så att inte brist på planlagd mark blir 
ett hinder för utvecklingen.     

Plan- och byggavdelningen

Avdelningen kommer att arbeta på att ta en  större och tydligare 
roll i samhällsplaneringen med fokus på hållbar och mänsklig till-
växt. Avdelningen kommer att verka för en attraktivare arbetsplats 
för att behålla och få rätt kompetenser till verksamheten. Förbättra 
rutiner och öka servicen både gentemot externa kunder och andra 
förvaltningar inom den kommunala organisationen.

Miljöavdelningen

Ett planerat och mer strukturerat arbete med markföroreningar och 
efterbehandlingsärenden behöver genomföras. 
 Arbetet med att ta fram olika typer av mallar och rutiner för 
handläggning behöver fortsätta. 
 Under 2018 kommer förberedelser att krävas inför bytet till nya 
ärendehanteringssystemet Vision.

4 hektar mark har sålts av kommunen under året 
för industri och verksamhetsändamål.

4 hektar
mark
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Årsberättelse per nämnd – Samhällsbyggnadsnämnden

Geodataavdelningen

Framtagande av åtgärdsplaner kopplade till GIS-planen rörande 
kompetensutveckling och kvalitetshöjning skall tas fram under 
våren. Avdelningen arbetar med att vidareutveckla samarbetet med 
till exempel skolan och kommunala bolag.
 Med hjälp av extra medel för kompetensutveckling kommer ett 
antal förvaltningsövergripande utbildningsprojekt att genomföras 
under året.
 Digital tjänstebaserad uppdatering av information mot Lantmä-
teriet ska införas. Användandet av drönare för datainsamling och 
ortofoton skall vidareutvecklas.

Mark- och exploateringsavdelningen

Trots signaler i vår omvärld gällande en vikande bostadsmarknad 
så ser avdelningen inte detta för Värnamo under 2018. Detta inne-
bär att arbetet för en fortsatt  hög planberedskap måste fortsätta.
 Exploateringen för bostäder inom kvarteret Ödlan, Vågen, 
Vattumannen och Väduren startar upp och slutförs inom 2018. Det-
samma gäller första etappen av Häggegårdsområdet i Bredaryd. 
 Detaljplaner inom Mossle 16:20 samt Åminne södra förväntas 
bli antagna varefter en exploatering kan påbörjas inom investe-
ringsåret.
 Exploateringen gällande verksamhetsytor berörande västra 
delen av Vita rör påbörjas under våren 2018 och blir ett viktigt 
tillskott av mark för verksamheter.

Räddningstjänsten 

Få den nya organisationen att sätta sig avseende kompetenser och 
funktioner så att det finns tid till utveckling i kommunen samt 
inom Räddsam F.

Ekonomi
Drift

Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget för 2017 var 63,1 mnkr. 
Totalt förbrukades 63,2 mnkr vilket gav ett underskott på 
0,1 mnkr. Underskottet motsvarar 0,1 procent av den totala bud-
geten. Intäkterna och kostnaderna avviker stort mot budgeten på 
grund av Flymossebranden i maj.

Investeringar

Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2017 var 
55,9 mnkr. Totalt förbrukades 2,8 mnkr vilket gav ett överskott 
på 53,1 mnkr. 
 Överskottet beror främst på att budgeterade markförvärv och 
bostads/industriexploateringar genomförs först 2018. Räddnings-
tjänstens investering på övningsfält har inte genomförts  som 
planerat tillsammans med lägre utgifter för fordonsinköp. 

En av årets höjdpunkter: invigningen av skejtparken i Åbroparken.
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Årsberättelse per nämnd

Driftverksamhet

Belopp i miljontals kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter -15,1 -31,7 16,6 -16,8

Kostnader 78,2 94,9 -16,7 75,7

Nettokostnad 63,1 63,2 -0,1 58,9

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Samhällsbyggnadsnämnd 0,7 0,6 0,1 0,6

Kart- och mätverksamhet 6,3 5,8 0,5 5,6

Planverksamhet 6,0 5,9 0,1 3,9

Bygglov -0,4 -0,5 0,1 -1,0

Mark och exploatering 3,0 2,7 0,3 2,9

Bostadspolitiska åtgärder 3,3 3,4 -0,1 3,2

Miljöskydd 3,9 3,5 0,4 2,5

Alkoholtillstånd 0,1 0,0 0,1 0,0

Räddningstjänst 35,6 35,8 -0,2 35,7

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

Gemensamt samhällsbyggnads-
förvaltning 4,6 6,3 -1,7 5,6

Nettokostnad 63,1 63,2 -0,1 58,9

Ekonomi i sammandrag

Investeringar

Belopp i miljontals kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 -0,7 0,7 0,0
Utgifter 55,9 3,5 52,4 9,0
Nettoinvesteringar 55,9 2,8 53,1 9,0

Största investeringar
Fordon, räddningstjänsten 1,0 0,6 0,4 5,0
Markförvärv 6,4 0,0 6,4 0,8
Övningsfält, räddningstjänsten 0,7 0,1 0,6 1,6
Bostadsområden 30,3 0,4 29,9 0,4

Nyckeltal
2017 2016 2015

Bygglov (antal) 350 328 319
Pris per ärende i kr 10 700 11 418 10 144
Bostadsanpassning (antal) 125 132 158
Pris per ärende i kr 23 100 19 900 13 840
Nybyggnadskartor (antal) 46 75 58
Pris per ärende i kr 11 400 7 350 8 280
Lägeskontroll (antal) 109 125 98
Pris per ärende i kr 1 162 1 099 1 740
Tillsyn (antal) 70 70 130
Externutbildning (antal utbildade) 3 000 4 102 2 333
Information (antal personer) 2 000 3 100 2 600
Fixartjänst (utförda uppdrag) 250 243 266
Flytvästar (antal utlånade) 320 275 460
Installerade trygghetslarm (antal) 277,0 276,0 –
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Servicenämnden

Detta gör serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen samlar centrala servicefunktioner i Värnamo 
kommuns organisation. Förvaltningen består av kostverksamhet, 
IT-avdelning, reproverksamhet och internposthantering, beman-
ningsenhet samt ett kontaktcenter. Kostverksamheten levererar mat 
till skolan och äldreomsorgen, IT-avdelningen ansvarar för infra-
strukturen till kommunens verksamheter i form av systemdrift, kli-
enter och support. Reproverksamheten sköter internposten och den 
centrala kopieringsverksamheten, bemanningsenheten förser barn 
och utbildningsförvaltningens förskoleverksamhet, omsorgsförvalt-
ningen och kostverksamheten med korttidsvikarier. Den centrala 
växeln ingår numera i kommunens kommande kontaktcenter.

Mål och resultat 2017

Under de tre år som förvaltningen funnits har mycket fått byggas 
upp, organisationen fått sätta sig och personalen vänja sig vid 
en ny ledning. Det är en splittrad verksamhet som förvaltningen 
ansvarar för och vissa enheter har haft det lite svårare. Chefsbyte, 
omorganisation och sjukfrånvaro kan ha haft en negativ inverkan 
på resultaten liksom svårigheter i att hitta personal med rätt kom-
petens. Trots det finns det en positiv trend i flera av resultaten.

Jämförelse av resultat
Kundnöjdheten är fortsatt hög i kostverksamhetens omsorgsres-
tauranger och målet är uppnått. Arbetet med matsvinnet fortsätter 

Mål och resultat 

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

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Andel genomförda bokningar av Bemanningsenheten 85,0 % 79 % 90,0 %

Det centrala tryckeriets andel av kommunens totala kopieringsvolym 20,3 % 21,5 % 21,0 %

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

Kundnöjdheten inom kostverksamhetens skolrestauranger. (Utvärdering ennu ej klar). 77,9 % – 78,4 %

IT-avdelningens kundnöjdhet. (Målnivå framtagen under 2017.) – 96 % 95 %

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

Nämndens verksamhet kännetecknas av en professionell och rättssäker handläggning.  

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning 3,9 3,9 4,1

Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning 75 76 77

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar 4,0 3,9 4,2

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap 77 74 82

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation 86 72 86  

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” 72 65 78

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

Servicenämnden ska minska sin klimatpåverkan.

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

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

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

Årsberättelse per nämnd 
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Årsberättelse per nämnd – Servicenämnden

med klar målsättning att minska svinnet. Medvetenheten kring 
matsvinn har ökat. Bemanningsenhetens negativa måluppfyllelse 
härrör sig dels från ett bristfälligt bokningssystem men framförallt 
från bristen på vikarier. Kommunens totala förbrukning av kopie-
ringspapper har minskat 2017 jämfört med 2016, detta gäller även 
vaktmästeriets kopieringsvolym. Dock har vaktmästeriets andel 
av kommunens totala kopieringsvolym ökat.

Detta har hänt under 2017

Trots svårigheter att hitta personal med rätt kompetens inom 
IT har flera projekt startats upp. Cirka 100 större och mindre 
systemuppdateringar har gjorts. Cirka 380 datorer och 1560 iPads 
är nyinstallerade sedan årsskiftet. Bemanningsenheten har tagit 
över ansvaret för resurspoolerna från barn och utbildningsför-
valtningen och omsorgen och fått en mycket hög användnings-
grad för gruppen, 95 respektive 92 procent. Rydaholms skolkök 
har renoverats och kommer att tas i bruk under början av 2018. 
Kostverksamheten har varit i Köpenhamn på inspirationsdag och 
hela förvaltningen har genomgått en bemötandeutbildning med 
föreläsare Christer Isehag. Arbetet med att starta ett kontaktcenter 
har påbörjats under året.

Gemensamt serviceförvaltningen

Förvaltningen har arbetat mycket aktivt för att öka servicegraden, 
arbeta mer proaktivt och kundorienterat, arbetat med värdegrun-
den och bemötandet. Mycket tid har lagts på att få en bra struktur 
på ekonomin.

Vaktmästeriet/central kopieringsverksamhet

Vaktmästeriet har under året köpt in en ny kopieringsmaskin. 
Upphandlingsförvaltningen, IT-avdelningen och vaktmästeriet gör 
en genomlysning av kommunens kopieringsbeteende. På sikt bör 
kopieringen i kommunens verksamheter minska. Genomlysningen 
ligger också till grund för ett IT-projekt. 

IT-avdelningen/växeln

Arbetet med att förändra organisationen har inletts, från att vara 
en förvaltande organisation till att ha en mera verksamhetsstöd-
jande och framåtsyftande roll i kommunen. Arbetet med ett antal 
större projekt har påbörjats, exempelvis Projekt för säker inlogg-
ning med Siths,  Automatiskt kontoskapande, Fjärråtkomst till 
verksamhetssystem och Follow me print. Under 2017 påbörjades 
arbetet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) genom 
IT-strategigruppen. Under året har två personer fått ett sam-
ordningsansvar för sina respektive områden. Tillsammans med 
IT-chef bildar de en IT-ledningsgrupp, i syfte att förbättra styrning 
och prioritering av avdelningens uppdrag. Nätverkande och sam-

arbete med grannkommunerna Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd är 
en viktig del. Nya samarbetsformer har skapats för att knyta de 
IT-funktioner som finns utanför avdelningen närmre, bland annat 
Campus, Finnvedens gymnasium samt Värnamo Energi. Samord-
ningsvinster finns när befintliga lösningar kan återanvändas på 
flera ställen vilket också ger standardiseringsfördelar.
Driften har i stort sett löpt friktionsfritt. Arbetet med att moder-
nisera och förstärka kommunens nätverk har pågått under året 
för att klara behovet av bandbredd och tjänster för till exempel 
skola och trygghetslarm. IT-avdelningen har satt bemötande som 
verksamhetsmål och har under året mätt detta för att få ett nuläge. 
Mål för bemötande är satt för 2018. Cirka 100 större och mindre 
systemuppdateringar har gjorts. Cirka 380 datorer och 1560 iPads 
är nyinstallerade sedan årsskiftet. Under våren flyttades ansvaret 
för telefonväxel och reception över till Kontaktcenter. Tekni-
kansvaret för telefonin kvarstår på IT. 

Kostverksamheten

Fyra av fem planerade omvandlingar från tillagningskök till ser-
veringskök har genomförts. Ett kök kvarstår att omvandla vilket 
kommer ske under 2018. Svårigheter i att rekrytera personal med 
rätt kompetens till köken har medfört svårigheter i att täcka upp 
för ordinarie personals frånvaro. I en skrivning från personalen 
till servicenämnden ställs krav på en resurspool. Ohälsa inom 
kostverksamhetens ledningsgrupp  har medfört organisatoriska 
bekymmer och hög arbetsbelastning för övriga medarbetare. En 
samordnare och ett administrativt stöd har tillsatts för att avlasta. 
Flera byggprojekt har projekterats under året och bland annat har 
köket i Rydaholms skola renoverats. Kostverksamheten bedrivs 
utifrån ett hållbart och klimatsmart arbetssätt med hänvisning till 
de riktlinjer som finns avseende säsongsanpassad matsedel, Livs-
medelsverkets riktlinjer för bra mat i förskola/skola, äldreomsorg 
med fokus på ekologiska livsmedel, minskat matsvinn och mer 

Gällaryds skola vann tävlingen om att minska matsvinnet under våren. 
Kampanjen heter Lagom mycket mat.
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vegetariskt på menyn. Arbetet med matsvinnet har intensifierats 
och en arbetsgrupp har tillsatts för att strategiskt arbeta med upp-
draget. Uppdraget kring upphandlingar av närodlade, ekologiska 
och svenska produkter fortsätter i dialog med upphandlingsför-
valtningen och politiker.

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten har under året tagit över ansvaret för resur-
spoolerna från förskola och omsorg. Poolernas användningsgrad 
har sedan dess ökat reellt. Upphandling av ett nytt boknings-
system har pågått under hösten och beräknas vara klar i början 
av 2018. En granskning av bemanningsenhetens verksamhet är 
gjord på uppdrag av revisorerna och slutrapporten har belyst tre  
förbättringsområden; att nämnden bör beakta dimensioneringen 
av bemanningsenheten, att nämnden bör tillse att enheten snarast 
möjligt implementerar det nya stödsystemet, att nämnden bör 
tillse att enheten påtalar vikten av att följa beställningsrutiner. 
Dialog kring resursfördelning och finansiering av verksamheten 
har fortsatt med de berörda förvaltningarna. Rekryterings- och 
introduktionsuppdraget av nya vikarier har utvecklats under året. 
Rekryteringen av semestervikarier för omsorgsförvaltningen 
försvårades på grund av bristen på vikarier. Omfattande satsningar 
kring marknadsföring har gjorts, till exempel mässor, kanaler i 
sociala medier och uppsökande verksamheter till skolor. Hela 
rekryterings- och introduktionsuppdraget har krävt omfattande 
resurser. Bemanningsenheten rekryterade och introducerade 320 
semestervikarier till äldre- och funktionshinderomsorgen. Trots 
detta rapporterade omsorgsförvaltningen missnöje med resultat 
och arbetssätt vilket resulterat i nya dialoger kring uppdrag och 
ansvar. Verksamheten flyttade till nya lokaler i november. Loka-
lerna är väl anpassade till verksamhetens behov och har inneburit 
ett stort lyft för arbetsmiljön.

Kontaktcenter/växeln

Under året har planeringsarbetet kring byggnationen av kontakt-
centret pågått och enligt byggplanen ska byggnationen starta i 
januari 2018 och beräknas vara klart i juni 2018. En projektresurs 
tillsattes under tiden maj-december för att påbörja implemente-
ringen av ett nytt ärendehanteringssystem (Artvise kundtjänst). 
Systemet installerades i oktober och utbildning i hur systemet ska 
byggas upp har genomförts. Under hösten startade planerings-
arbetet med alla förvaltningar kring identifiering av de ärenden/
frågor som kontaktcenter ska hantera. Ett nära samarbete med 
kommunikationsansvarig och webbansvarig har skapats för att 
gemensamt utveckla och förbereda webben inför kontaktcentrets 
start. Planeringsarbetet kommer att fortlöpa även efter årsskiftet.

Framtida utveckling

Gemensamt serviceförvaltningen

Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med ökad kundnöjd-
het, kvalitet och leveranssäkerhet. Målstyrnings- och värde-
grundsarbetet, bemötande och hälsa är också viktiga ingredienser 
i det fortsatta arbetet. Avsaknaden av en verksamhetsutvecklare 
innebär dock svårigheter med att utveckla verksamheterna så som 
vore önskvärt.   

Vaktmästeriet/central kopieringsverksamhet

Målsättningen för vaktmästeriet är att de ska ta hand om  
fler kopieringsuppdrag samtidigt som kopieringen minskar  
i verksamheterna. 

IT-avdelningen/växeln

Under 2018 kommer rekrytering att göras till ett antal vakan-
ta tjänster inom avdelningen för att möta framtida behov och 
en ökad leveranskapacitet. Arbetet med att förstärka nätverket 
fortsätter och utbyte av serverhårdvara, lagringslösning och 
brandväggar kommer att ske under året. Arbetet med GDPR 
och införande av en systemförvaltningsmodell fortsätter. Utöver 
pågående projekt kommer en ny aktivitet att påbörjas runt ”Nästa 
generations arbetsplats”. Ett antal nya system kommer under året 
att implementeras, bland annat ett ekonomisystem och ett sche-
maläggningssystem. En översyn av IT-avdelningens beredskap 
ska göras i syfte att sprida beredskapsuppdraget på flera personer 
på avdelningen och samtidigt sträva mot att höja kvaliteten på in-
satserna. Under året kommer ett flertal aktiviteter att genomföras 
med fokus på bemötande.  

Kostverksamheten

Arbetet med att motverka matsvinnet fortsätter, liksom att säker-
ställa att maten håller hög kvalitet. Vidare kommer verksamheten 
att använda sig av råvaror som är närproducerade och/eller 
ekologiska. Bygget av köket på Östbo kommer att inledas under 
året. Flera av verksamhetens kök är i stort behov av renovering 
och flera ombyggnationer planeras. En arbetsgrupp är tillsatt för 
att titta på hur verksamheten kan bli mer effektiv i förhållande till 
ökad leveranssäkerhet och bättre resursutnyttjande med bibehållen 
hög kvalitet och god arbetsmiljö. Frågan kring en resurspool för 
kosten har vuxit fram under året och kommer att presenteras för 
servicenämnden under 2018. Rätten till heltid kommer att påverka 
kostverksamheten.

Årsberättelse per nämnd – Servicenämnden
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Årsberättelse per nämnd – Servicenämnden

Genomsnittlig  
responstid, utryckning:

9,6
mintuer
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Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter -106,3 -106,1 -0,2 -102,8

Kostnader 125,9 128,1 -2,2 121,6

Nettokostnad 19,6 22,0 -2,4 18,9

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Servicenämnd 0,5 0,5 0,0 0,5

Personaladm åtgärder 0,0 0,0 0,0 0,2

Serviceförvaltning 6,2 5,9 0,3 5,2

IT-verksamhet 12,9 11,9 1,0 13,0

Kostverksamhet 0,0 3,5 -3,5 -0,5

Bemanningsenheten 0,0 0,2 -0,2 0,5

Nettokostnad 19,6 22,0 -2,4 18,9

Ekonomi i sammandrag

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 16,7 9,6 7,1 7,3
Nettoinvesteringar 16,7 9,6 7,1 7,3

Största investeringar
Microsoftlicenser 3,9 3,9 0,0 3,9
Köksutrustning/inventarier 1,8 1,2 0,6 1,0

Årsberättelse per nämnd – Servicenämnden

Bemanningsenheten

Implementering av nytt bokningssystem kommer att ge beman-
ningsenheten möjlighet att utvecklas och ge en högre service 
till verksamheterna. Det ger på sikt utrymme för att erbjuda fler 
verksamheter möjlighet att ansluta sig till Bemanningsenhe-
ten. Utveckling och anpassning ska ske kring rekryterings- och 
introduktionsprocessen tillsammans med berörda förvaltningar, 
för att säkerställa ”en ingång” för vikarier till Värnamo kommun. 
Vikariebanken som består av cirka 400 timavlönade korttidsvi-
karier, anpassas kontinuerligt efter verksamheternas behov. Flera 
av vikarierna erbjuds längre vikariat inom kommunen vilket gör 
att rekryteringsuppdraget fortsätter att kräva resurser. Strukturen 
på enheten kommer att ses över och anpassas till omfattning och 
uppdrag. I dagsläget är enheten, på grund av många medarbetare, 
i behov av ytterligare en chef som kan ta personalansvaret. I dia-
log med berörda förvaltningar ska uppdraget utvecklas. ”Rätten 
till heltid” kommer att innebära stora förändringar för många 
verksamheter. Bemanningsenheten kommer aktivt att medverka 
vid planering och införande och bistå med stöd och service. Ar-
bete med lokala kollektivavtal för resurspool mot förskola/fritids 
kommer att ske. 

Kontaktcenter

Kontaktcentret kommer att starta upp sin verksamhet under juni 
2018. Med stöd av ett ärendehanteringssystem kommer det att 
skapas checklistor som stöd för kommunvägledarens arbete. 
Innehållet i checklistorna står förvaltningarna för och kommer att 
vara ett komplement till informationen som finns på kommunens 
webbsida. Under kontaktcentrets första år kommer man med stöd 
av ärendehanteringssystemet att samla information kring vad 
kommunens medborgare har för behov, vilket kommer att ligga 
till grund för kommande utvecklingsarbete.

Ekonomi

Drift

Servicenämndens driftbudget för 2017 var 19,6 mnkr. Totalt 
förbrukades 22,0 mnkr vilket gav ett underskott på - 2,4 mnkr. 
Underskottet motsvarar 12,2 procent av den totala budgeten. 
Två av förvaltningens verksamheter genererar underskott, 
kostverksamheten och bemanningsenheten. I kostverksamhet-
ens fall har underskottet skapats av två orsaker. Främst orsakas 
underskottet av att förvaltningen medvetet har flyttat över icke 
realiserade delar av kostverksamhetens ursprungliga sparbeting 
på 4,0 mnkr, motsvarande 2,9 mnkr, från de köpande förvaltning-
arna genom att sänka måltidspriserna med motsvarande nivå. Det 
resterande underskottet orsakas av en volymnedgång vad gäller 
måltidsleveranserna till omsorgsförvaltningen, motsvarande -5,8 

procent. Kostverksamhetens totala underskott för 2017 slutar på 
- 3,5 mnkr. Den andra verksamheten som genererar underskott är 
bemanningsenheten där orsaken beror på ett lägre utdebiterat antal 
timmar än budgeterat, motsvarande -7,8 procent. Detta ger ett un-
derskott på -0,2 mnkr. Övriga verksamheter inom serviceförvalt-
ningen genererar ett överskott på 1,3 mnkr, där överskottet främst 
avser IT-verksamheten som har sin grund i personalvakanser.

Investeringar

Servicenämndens investeringsbudget för 2017 var 16,7 mnkr. 
Totalt förbrukades 9,6 mnkr vilket gav ett överskott på 7,1 mnkr. 
Överskottet beror främst på att IT-avdelningen, med avseende på 
personalvakanser under året, inte har kunnat realisera aktuella 
projekt i planerad omfattning.
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Kulturnämnden

Detta gör kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen ansvarar för biblioteken, kulturverksamhet, 
bidrag till kultur- och hembygdsföreningar samt studieförbund, 
kulturarvsfrågor, kommunens konst, offentlig konstnärlig gestalt-
ning och konsumentvägledning. Kulturförvaltningen är till för 
alla i Värnamo kommun. Prioriterade grupper är barn och unga, 
personer med annat modersmål än svenska, studerande i alla 
åldrar, personer med funktionsnedsättningar och brukare inom 
äldreomsorgen.

Mål och resultat 2017

Under 2017 skulle hela verksamheten ha flyttats till Gummifabri-
ken. Flytten och invigningen blev dock uppskjuten och kommer 
att genomföras 2018. Det har gjort att en mängd program fått 
ställas in, varför mål kopplade till programverksamheten inte har 
kunnat uppnås i år. Därtill har mätmetoden vissa svagheter och 
behöver ses över.
 Även resultaten i medarbetarundersökningen har påverkats av 
den uppskjutna flytten och den enorma ovisshet som personalen 
befunnit sig i under lång tid.

Årsberättelse per nämnd – Kulturnämnden

Mål och resultat 

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

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Antal arrangemang med kulturarvsinriktning / totala antalet arrangemang 9 % 5 % 5 %

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

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

 

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Hålla minst ett lokalt kulturting/år. 2 1 1 

Andelen arrangemang med internationellt och interkulturellt innehåll. 15 % 13 % 18 % 

Antal arrangemang riktade till unga i åldern 13-19 år / totala antalet arrangemang 13 % 5 % 15 % 

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning 3,9 3,9 4,2 

Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning 78 73 80 

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar 3,7 3,9 4,0  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

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

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap. 73 68 79 

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation. 79 77 81 

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” 80 72 84 

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

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

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

Någon djupare analys är inte meningsfull på grund av de mycket 
speciella omständigheterna under 2017. Först 2019 kommer det 
att vara ett någorlunda normalt verksamhetsår.

Detta har hänt under 2017

Gemensamt kulturförvaltningen 

2017 har helt dominerats av den förestående flytten av hela 
verksamheten till Gummifabriken. Internt har det handlat om 
att hitta nya arbetssätt och rutiner i de nya lokalerna för att klara 
utökade öppettider och förbättrad service med bibehållen kvalitet 
inom de ekonomiska ramarna. Därutöver har kulturförvaltningen 
tagit ett stort ansvar i arbetet kring Gummifabrikens koncept och 
organisation.
 Det var ett stort bakslag när inflyttningen och invigningen som 
var planerad till augusti/september inte kunde genomföras. Inför 
flytten krympte tiden för förberedelser i takt med att utlovade 
tidplaner inte hölls. Efter beskedet om att flytten och invigningen 
inte kunde genomföras som planerat har personalen levt i ovisshet 
med ständigt nya besked, vilket har varit mycket påfrestande. 
Många processer har fördröjts och engagemanget har påverkats 
negativt.
 I september medverkade förvaltningen i Gummifabrikens mon-
ter på bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Biblioteksverksamhet

Stadsbiblioteket stängde i början av juni. Eftersom flytten skjutits 
upp till 2018, har Värnamoborna varit utan stadsbibliotek under 
mer än halva 2017. För att kompensera detta har filialen på Vråen 
haft utökad bemanning och öppettider. Bokbussen har därtill 
under ett antal fredagar varit uppställd utanför Cupolen. 
 Biblioteksfilialen i Bor öppnade igen i januari efter renovering 
av skolan där biblioteket är inrymt.
 Biblioteket har varit delaktigt i flera utvecklingsprojekt i sam-
verkan med Regionbiblioteket. Nämnas kan läsplattor via tjänsten 
Hublet, integrationsprojekten ”Låna en Värnamobo”, ”IT-guide”, 
”Språklust” som syftar till god språkutveckling hos alla barn och 
”Silent Books” som avser textlösa bilderböcker som överbryggar 
kulturella och språkliga barriärer.

Stöd till kulturverksamhet

En överenskommelse har träffats med Gislaved-Värnamo Teater-
förening om villkoren för kommunens bidrag till föreningen.

Programverksamhet

Ett samarbetsavtal har tecknats med Smålands Musik och Teater 
för perioden 2017-2019. Syftet är att skapa en hållbar överens-
kommelse som ska garantera Värnamoborna ett brett och kvalita-
tivt utbud av scenkonst.

I februari genomfördes Smålands Litteraturfestival SmåLit för 
första gången i Värnamo, i samarbete med Jönköpings kommun, 
Region Jönköpings län och Hall Media.

Konst

En policy för konstnärlig gestaltning enligt ”1 % regeln” och 
riktlinjer för lös konst har antagits.
 I maj invigdes Polygon, den första bänken som donerats till 
Värnamo kommun i projektet Bänkarnas stad. Donator var 
Värnamo Företagareförening.

Kulturarv

I juni gjorde Ljungby berättarfestival för andra året ett gästspel i 
Värnamo.

Övrig verksamhet

I maj tilldelades Ruben Östlunds film ”The Square” Guldpalmen 
i Cannes. Det riktade fokus mot Värnamo, eftersom Rutan på 
Flanaden och utställningen på Vandalorum 2015 var startskottet 
för arbetet med filmen. I augusti var det exklusiv förhandspremiär 
för ”The Square” på den nya Biostaden i Gummifabriken och 
Guldpalmen placerades i Rutan.

Framtida utveckling

Gemensamt kulturförvaltningen 

Flytten till Gummifabriken präglar hela verksamheten 2018 och 
flera år framåt. 

Biblioteksverksamhet

Det nya stadsbiblioteket invigs i mars. För biblioteksverksam-
heten som sådan kommer mycket att vara sig likt med fokus på 
läsfrämjande aktiviteter, biblioteket som arena och bibliotekets 
roll i det livslånga lärandet i digitaliseringen av samhället i stort. 
Samverkan med övriga aktörer i Gummifabriken kommer att 
initieras, fördjupas och breddas.

Stöd till kulturverksamhet

Från och med budget 2018 införs möjlighet för föreningar inom 
kulturområdet att söka bidrag för investeringar och ledarutbild-
ning. En utvärdering av de fördelningsmodeller som används vid 
fördelning av årsbidrag ska göras 2019.

Programverksamhet

Med Gummifabriken skapas helt nya möjligheter för program-
verksamheten. Ett problem är att det finns förväntningar på ett 
ökat utbud, samtidigt som budgeten är oförändrad och nya 
kostnader tillkommer.

Årsberättelse per nämnd – Kulturnämnden
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Årsberättelse per nämnd – Kulturnämnden

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter -0,9 -0,7 -0,2 -0,8

Kostnader 26,2 25,9 0,3 25,2

Nettokostnad 25,3 25,2 0,1 24,4

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Kulturnämnd 0,4 0,4 0,0 0,3

Kulturförvaltning 5,6 5,9 -0,3 5,9

Stöd kulturverksamhet 4,8 4,7 0,1 4,6

Programverksamhet 0,6 0,6 0,0 0,8

Bibliotek 13,9 13,6 0,3 12,8

Nettokostnad 25,3 25,2 0,1 24,4

Ekonomi i sammandrag

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 -0,4
Utgifter 10,4 1,9 8,5 1,1
Nettoinvesteringar 10,4 1,9 8,5 0,7

Största investeringar
Konstnärlig gestaltning, Balansakt 0,4 0,4 0,0 0,2
Konstnärlig gestaltning, Gångväg 0,3 0,3 0,0 0,0
Konstn. gestaltning, Carl Richard 0,2 0,2 0,0 0,0

Nyckeltal

2017 2016 2015

Antal utlån 160 863 200 031 218 745
Andel utlån barn/ungdom av tot utlån 53 % 55 % 53 %
Antal besök i Cupolen* – – 121 245
Antal arrangemang 565 655 808
Barnarrangemang/totala arrangemang 61 % 66 % 63 %
*) Ändrat beräkningssätt. Beräknas from 2014 utifrån 2 mätveckor (förut räknare vid ingången)
2015 mättes det utvalda dagar olika veckor

 En rad programaktiviteter genomförs i samband med invig-
ningen av stadsbiblioteket. Som en förlängning av invigningen 
genomförs i april ”Författare skriver dansband”, som skulle 
ha genomförts i samband med den ursprungliga invigningen i 
september.
 Musikcaféerna har haft en mycket positiv publikutveckling. 
Den uppskjutna flytten till Gummifabriken medförde tyvärr ett 
hack i utvecklingen, men från och med hösten ges konserterna 
optimala förutsättningar i auditoriet.

Konst

I Gummifabriken återuppstår utställningslokalen Blickfånget i 
mars. Där ska det i huvudsak visas konstutställningar, men även 
utställningar för barn samt utställningar som skildrar kulturarvet.
Under våren invigs en konstnärlig gestaltning av Klas Eriksson 
längs gångvägen mellan tågstationen på Rörstorp och Vandalorum. 
Även den andra bänken i projektet bänkarnas stad invigs i vår.

Kulturarv

En nod för kulturarvet i Gummifabriken invigs i mars i samarbete 
med Jönköpings läns museum. Här ska bland annat hembygds-
föreningarna erbjudas en chans att visa upp sig. En musikteater 
om Gummifabrikens historia där både pensionärer och elever från 
Kulturskolan medverkar spelas i auditoriet i höst.
 En kulturmiljöplan som arbetas fram av samhällsbyggnadsför-
valtningen ska behandlas politiskt under våren.

Övrig verksamhet

Projektet Kulturunderstödd rehabilitering blir en permanent del av 
kulturförvaltningens verksamhet under 2018.

Ekonomi
Drift

Kulturnämndens driftbudget för 2017 var 25,3 mnkr. Totalt 
förbrukades 25,2 mnkr vilket gav ett överskott på 0,1 mnkr. Över-
skottet motsvarar 0,5 procent av den totala budgeten. 
 Överskottet beror på mindre öppethållande av biblioteket i 
väntan på flytten till Gummifabriken samt att en del kostnader för 
flytten och invigningen har skjutits på framtiden.

Investeringar

Kulturnämndens investeringsbudget för 2017 var 10,4 mnkr. 
Totalt förbrukades 1,9 mnkr vilket gav ett överskott på 8,5 mnkr.  

Biblioteket inbjöd alla ägare av ett gosedjur som be-
höver extra kärlek till ”Laga ditt gosedjur” Ett sätt att 

samtala med barn om återbruk och konsumtion.

Lagt in Nalle (gratis bild). Bekräfta 
plaering och text/bild.
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Barn- och utbildningsnämnden

Årsberättelse per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden

Mål och resultat 

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

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

SKL- öppna jämförelse 70 55 20

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

Både medarbetare, barn och elever ska känna att de kan påverka sin egen utveckling.  

Indikatorer (rikssnitt): 2016: 2017: Målnivå 2017:

Indikator avseende Forum för samråd på alla enheter 75 % 80 % 100 %

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

63 % 71 % 75 %

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon 
ställt en enkel fråga?

79 % 91 % 90 %

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning, index 1–5 4,0
(2015)

4,0 4,2 

Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning, index 0-100 79 
(2015)

79 82

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar, index 0–5 3,4 
(2015)

3,7 3,6
 

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Elevenkät, se text under jämförande resultat och under respektive verksamhet.* * *

Kunskapsresultat

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för ämnesproven i sv, 
sv2 och ma (N15474)

66 % 70 % 100 %

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

77,3 % 78,4 % 100 %

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%)(N15418) 81,6 % 78,6 % 100 %

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%) (N17451) 67,9 % 65,4 % 100 %

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Kompetens och utveckling, index 1-5
4,0

(2015)
4,0 4,2

Medarbetarundersökning HME – styrning, index 0-100
79

(2015)
79 82

Medarbetarundersökning HME – Ledarskap, index 0-100 74
(2015)

73 76

Nämndmål: Bedömning:

Utveckla verksamheten genom samverkan. Se text under rubrik Detta har hänt under 2017**

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Uppföljning av personalens använde av digital plattform **

SCB Medborgarundersökning – Bemötande och tillgänglighet **
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

Vara en attraktiv arbetsgivare med tydligt ledarskap och stolta medarbetare. 

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Andel behöriga pedagoger, Värnamo komm un / rikssnitt.
Kolada; N11023, N15031, N17814. 
Dessa koladatal  baseras på läsår och mäts den 15 oktober

Fsk 
45,5/saknas

Grsk 
90,6/86,8

Gy 
83,3/82,8

Fsk 
45,3/41,6

Grsk 
86/84,2

Gy 
76,8/81,4

Att ligga 
över nivån 

i riket

Lärartäthet, Värnamo kommun / rikssnitt. Fsk barn per personal. Grsk, Gy elever per lärare. 
Kolada N11010, N13010, N15034, N17817

Fsk 
4,8/ saknas

Fritids 
17,7/ saknas

F-9 
12/12,1

Gy 
11,5/11.4 

Fsk 
4,9/5,2
Fritids 

18,7/21,5
F-9 

12,1/11,7
Gy 

13/11.1

Att ligga 
över nivån 

i riket

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap.
Index 0-100

73
 (2015)

74 80

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation.
Index 0-100

78
(2015 ) 

79 82

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?” 
Index 0-100

70
(2015) 

71 75

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

Skolor arbetar aktivt med hållbar utveckling.

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Antal enheter med Skolverkets utmärkelse Hållbar skola 2 3 4 (2018)

Plan mot kränkande behandling 100 % 100 % 100 %

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

Årsberättelse per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden

Detta gör barn- och utbildnings-
förvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunala verk-
samheter inom skola och barnomsorg. Från förskola för de minsta 
till vuxenutbildning samt kulturskola.

Mål och resultat 2017 
Förvaltningen har arbetat med att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet i Hypergene. Mallarna är på plats i Hypergene och 
förvaltningen arbetar med att få kvalitetsarbetet som en del i var-
dagen. Förvaltningen har under året deltagit i flera utbildningsin-
satser för att utveckla och utbilda pedagoger, t.ex. förskollärare 
och specialpedagoger.
 Förvaltningen överlag behöver ha en dialog om värdegrundsar-
betet i verksamheterna för att vidareutveckla tryggheten, likvär-
digheten samt studiero.

Jämförelse av resultat

Meritvärdet för grundskolanselever har ökat något, dock har anta-
let elever som når alla kunskapskrav och andelen gymnasieelever 
som gått ur skolan med godkända betyg inom tre år minskat nå-
got. Utifrån barn och elevenkäter* som är gjorda kan förvaltning-
en se att resultatet visar att förskolans barn har ett ökat resultat när 
det gäller frågan ”om de får vara med och välja vad ni ska göra på 
din förskola”, 2017 svarar 81,3 procent ja och 2016 68,9 procent 
ja. För grundskoleeleverna har resultatet minskat något på frågan 
”på lektionerna är vi elever med och påverkar hur vi ska arbeta” 
från 70,8 procent (2016) till 67,4 procent (2017) Även för gymna-
siet har resultatet minskat något i samma fråga från 71,6 procent 
(2016) till 66,2 procent (2017).
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Detta har hänt under 2017

I Förvaltningen arbetar vidare med värdegrundsarbetet ”Alla, vill, 
kan och ska lyckas!” för att utveckla likvärdiga skolor där alla 
barn och elever får utvecklas så långt de kan. Under 2017 har eko-
nomerna tillsammans med verksamheten arbetat med att få fram 
en barn- och elevpeng för förskola och grundskola, detta arbete 
kommer fortgå under hela 2018 samt att gymnasieskolan kommer 
inkluderas i arbetet. Antalet nyanlända har avtagit och arbetet med 
inkludering fortsätter. 
 **Under året har en digital skolplattform IST-lärande imple-
menterats för planering och bedömning, vilket har ökat samver-
kan mellan hem och skola samt mellan och inom verksamheterna. 
Målet med detta är att säkerställa information och dokumentation 
kring elevernas kunskapsutveckling. Plattformen Sharepoint, 
för information och samverkansyta inom organisationen (lärare/
lärare, lärare/elev, elev/lärare) har kommit igång väl och används 
dagligen. Som kommunikation med hemmet fungerar det dock 
inte i dagsläget.
 Det systematiska kvalitetsarbetet har inte dokumenterats fullt ut 
då kunskaperna i Hypergene inte varit tillräckliga. 
 Skolinspektionen har inspekterat förvaltningens verksamheter, 
gymnasiet, fem enskilda grundskoleenheter samt övriga verksam-
heter på övergripande nivå. Det som generellt har framkommit 
som områden att utveckla och säkerställa är elevhälsans främ-
jande arbete samt stöd till elever i behov av särskilt stöd, arbete 
med anmälningar kring kränkningar, trygghet och studiero. Dessa 
områden kommer på olika sätt arbetas vidare med. I arbetet kring 
”Alla vill, kan och ska lyckas” finns en stor utmaning i att möta 
ett ökat antal elever i behov av stöd utifrån sin NPF (Neuropsyki-
atrisk funktionsnedsättning).

Förskola

Vid Skolinspektionens granskning av förskolan konstaterades att 
inga brister i verksamheten fanns. 
 Värnamo kommuns förskolor har lärmiljöer som ett stort 
utvecklingsområde. Det arbetas aktivt med att utveckla organi-
sationen från avdelning till barngrupper genom riktat statsbidrag 
från Skolverket. Förskolechefer har drivit ett utvecklingsarbete 
kring digital pedagogisk planering och i värdegrundsfrågor. All 
pedagogisk personal deltar i utbildning i lågaffektivt bemötande, 
som är en förebyggande insats för att kunna möta alla barn. För-
valtningen har startat upp ytterligare en grupp med barnskötare 
som utbildar sig till förskollärare. Arbetsmiljöfrågor har varit 
aktuella i förskolechefsgruppen för att minska sjuktalet för våra 
medarbetare. Implementeringen av AFS 2015:4 har påbörjats 
samt andra tidiga stödinsatser som kan bilda en ”verktygslåda” till 
förskolecheferna.

Grundskola och grundsärskola

Elevernas kunskapsresultat och rätten till en likvärdig skola är 
viktiga områden att säkerställa, för att öka likvärdigheten. Doku-
mentationen följer eleven och blir synlig för elev, personal och 
vårdnadshavare samt rektor och huvudman.
 Viktigt att fortsätta arbetet med att stärka rektorerna i sin roll 
för att få en långsiktig utveckling av verksamheten. Under året har 
det varit några byten av ledare inom verksamheten, främst bland 
biträdande rektorer som sökt sig vidare till andra tjänster eller har 
sökt sig tillbaka till läraryrket.
 Verksamheten har under 2017 arbetat med ”Alla vill, kan och 
ska lyckas”. Arbetet har förstärkts genom det sökta statsbidraget 
Hälsofrämjande skola. Kompetensutvecklingsinsatser under året:
•  Specialpedagogiska skolmyndighetens material ”Tillgänglig
  lärmiljö”. 
•  Utbildning kring lågaffektivt bemötande. 
•  HASP- hälsa, arbetsmiljö, självkänsla och prestation. 
•  Gemensam handledning till elevhälsoteamet. Föreläsning och
 arbetet kring nätmobbing.

Enheten för flerspråkighet (EFF) har under året haft färre kart-
läggningar av elever. EFF organiserar utöver den första kartlägg-
ningen av elevernas kunskapsnivå också studiehandledning och 
modersmålsundervisning utifrån de behov som rektor anmäler. 
EFF representerar Värnamo kommun i ett nationellt nätverk som 
drivs av skolverket. Syftet med nätverket är att ta vara på och 
sprida goda exempel kring arbetet med nyanländas lärande.

Årsberättelse per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden

Fritidshem

Utvecklingslärarna i fritidshemmen har genomfört observationer 
som ett stöd i kvalitetsarbetet. För fritidspedagogerna i kommu-
nen finns ett väl utarbetat nätverk för att möjliggöra ett kollegialt 
lärande. Personalen har under året fått kompetensutveckling kring 
lågaffektivt bemötande. I skolinspektionens granskning framkom 
att resurser till utbildningen inom fritidshem behöver fördelas 
utifrån elevernas olika förutsättningar och behov.

Genomsnittligt 
meritvärde

224,8
Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 för 
17 ämnesbetyg: 224,8. I genomsnittskom-

munen var meritvärdet 213,6 (meritvärdet 
i Värnamos skolor 2016 var 223,4)
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Årsberättelse per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Antalet elever som når examen inom tre år på gymnasieskolans 
program har minskat något. För de högskoleföreradande program-
men är det 79,4 procent som når examen. På yrkesförberedande 
program är det 65,4 procent. Analys och åtgärder ska utvecklas 
på Finnvedens gymnasium (Figy) med fokusering för eleverna på 
främst yrkesförberedande program.
 Anmälda kränkningar har minskat markant under vårterminen 
2017 i jämförelse med året 2016. 
 I elevenkäten* som genomfördes vårterminen 2017 svarar 90 
procent av eleverna att de upplever sig trygga. Dock finns det 
några utrymmen som upplevs otrygga. Noterbart är att cirka 40 
procent av eleverna inte känner till om skolan reagerar då elev 
blivit kränkt och att lika stor andel av eleverna inte vet vem de 
ska tala med om någon varit elak. Frågan ”på skolan respekte-
rar elever och lärare varandra” svarar 82 procent att de gör det. 
Rektor, elevhälsoteam och personal intensifierar arbetet för att 
öka resultatet.
 Det är en för stor grupp elever som anser att skolarbetet inte 
stimulerar dem att lära sig mer (36 procent). Det kräver en dju-
pare analys på ämnesnivå. Kursutvärderingar i utvalda ämnen är 
genomförda i slutet av maj och bör kunna bidra till att förbättra 
analysen. Resultaten är i nivå med 2016 års elevenkät. Noterbart 
är att 81 procent av eleverna upplever att de får utmanande arbets-
uppgifter i skolan. Ur elevenkäten har två frågor prioriterats ”Vi 
elever har inflytande över undervisningens innehåll” 62 procent 
och ”Vi elever är med och bestämmer vilka ordningsregler vi ska 
ha på skolan” 36 procent. Tillsammans med eleverna (genom 
klassråd och elevkår) och lärarpersonal ska Finnvedens Gym-
nasium ta fram rutiner för en bättre systematik och delaktighet. 
Planeringen för processen görs omgående och arbetet börjar i 
augusti. Under läsåret bildades en elevkår och samarbetsformerna 
utarbetades som beskriver dialogen mellan klassråd, elevkår och 
skolledning. 

Vuxenutbildningen

Under verksamhetsåret har ett mål- och visionsarbete påbörjats 
för vuxenutbildningen. Syftet är att det ska erbjudas en mer 
individuell, flexibel och kontinuerlig utbildning under hela året. 
Måluppfyllelsen för elever som läser på distans är fortfarande lågt 
men är i paritet med rikets nivå. 
 På vuxenutbildningen är det en större andel elever jämfört 
med rikssnittet som når minst betyget E på grundläggande nivå. 
Det än en lägre andel elever som minst når betyget E i kurser i 
engelska och matematik på gymnasial nivå, medan det är en högre 
andel jämfört med riket som gör det i kurser i svenska. Det tar i 
genomsnitt dubbelt så många veckor för elever på studieväg ett 
i utbildning i svenska för invandrare på vuxenutbildningen att 

slutföra kurser jämfört med riket. Inom studieväg två och tre är 
ungefär detsamma som i riket.
 I elevenkäten* uppger 95,8 procent av eleverna att de känner 
sig trygga i skolan. På frågan ”Jag vet vem jag ska vända mig till 
om någon har betett sig illa mot mig” svarar 85,8 procent av elev-
erna att de vet det. På fråga om kvinnor och män behandlas lika 
på skolan är resultatet 92,3 procent. 97,5 procent uppger att lärare 
och elever respekterar varandra. Analysen är att vårt värdegrunds-
arbete och förhållningsätt är lyckosamt. 79,5 procent av eleverna 
uppger att de får vara med och påverka på vilket sätt som de ska 
arbeta med olika skoluppgifter. Frågan är svår att analysera då en 
stor del av våra elever har en skolbakgrund från andra länder där 
lärarna är mer auktoritära. En del av våra elever läser också sina 
kurser i ett snabbt tempo där varje moment och lektion är plane-
rad långt i förväg. Det är betydligt högre än andra skolformer.

Kulturskolan

Ett relationellt förhållningssätt har genomsyrat verksamheten. 
Både mellan varandra, mot elever, övriga kollegor, föräldrar och 
mot andra aktörer i Värnamo. Kulturskolan har arbetat kring hur 
Kulturskolan ser ut idag men också hur den ser ut 2020 och 2035. 
Detta har genererat i att nya kurser och nya didaktiska och peda-
gogiska förhållningssätt har testats under våren. 
 Kulturskolan fick statliga medel från statens kulturråd för att ut-
veckla kurser inom bild, form och estetisk media (foto och film). 
Detta har gjort att flera nya barn och ungdomar hittat till oss. 
Detta har också visat sig vara populära kurser med ett stort antal 
elever. Skolans satsning på integration har knutits ihop och vi 
ser att insatsen i Rydaholm, Bredaryd och Värnamo gett resultat. 
Det är flera nyanlända elever som blivit en del av kulturskolans 
verksamhet. Skolan är och har blivit en större del av gymnasiet i 
och med musikprofil och det estetiska programmet.

Framtida utveckling

Gemensamt barn- och utbildningsnämnd 

Utmaningen framåt är att säkerställa kompetensförsörjningen till 
våra skolor så att skolorna drivs på ett hållbart och kvalitativt sätt. 
Att förvaltningen får möjlighet att säkerställa lokaler för att kunna 
växa i takt med Värnamo kommuns mål 40 000 invånare 2035 
samt flytta ur lokaler som ej är ändamålsenliga för verksamheten. 
Efter skolinspektionens besök har förvaltningen åtgärder som 
behöver kvalitetssäkras både på enskilda skolor och på huvud-
mannanivå. För att säkerställa vår digitala utveckling inom alla 
förvaltningens verksamheter är det viktigt att den kommunala 
infrastrukturen tillgodoses. 
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Årsberättelse per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden

Vidare behöver vi utveckla verksamheternas lärmiljö för våra barn 
och elever utifrån styrdokumentens krav.
 Personalens arbetsmiljö kommer under året belysas utifrån 
resultatet från medarbetarenkäten kring följande två frågor: 
Vid hög arbetsbelastning har jag möjlighet att få hjälp av min chef 
vilka arbetsuppgifter jag ska prioritera? Har du hälsoproblem som 
du tror huvudsakligen beror på ditt arbete?

Förskola

Upprustning av våra lokaler samt nybyggnation för att bygga 
bort flera små enheter så att de uppfyller de krav som finns på 
verksamheten. 
 Förskolan ser också tendenser att barnen är längre tider på 
förskolan samt att efterfrågan på platser är fortsatt hög. En stor 
utmaning blir att fortsätta arbetet med att organisera för att följa 
skolverkets riktlinjer på minskade barngrupper. 
 Rekryteringsbehovet av förskollärare är stort. 

Grundskola och särskola

För att möta behovet av specialpedagogisk kompetens har vi er-
bjudit sex pedagoger att på särskilda villkor studera från och med 
höstterminen 2017 utifrån sökt statsbidrag.
 Digitalisering – Hur används verktygen idag och hur ska vi 
arbeta vidare, bland annat med programmering som blir ett nytt 
moment i våra kunskapskrav från och med hösten 2018. Även 
skolverkets utbildning för skolledare ”att leda digitalisering” 
kommer att fortsätta.
 ”Alla vill, kan och ska lyckas” – arbetet fortsätter i verksam-
heten. Vi behöver utveckla vår kompetens kring att möta och 
organisera undervisning för alla elever, att arbeta med våra lärmil-
jöer. Tillgängliga lärmiljöer och lärande skapas i samspel kring 
fysisk, social och pedagogisk miljö. 
 Rekrytering – fortsatt arbete kring hur vi ska bli en attraktiv 
arbetsgivare. 
 Lokalförsörjning – skolan har idag ett stort behov (framförallt 
i tätorten) av att utöka och förbättra våra lokaler. Skolan bedriver 
idag undervisning i drygt 30 paviljonger. 
 Förebyggande elevhälsoarbete – 2018 kommer rektorsgruppen 
att fortsätta arbetet med förebyggande elevhälsoarbete och medar-
betarskap på alla nivåer.

Fritidshem

Genom att göra fritids till en egen del i det systematiska kvalitets-
arbetet kommer vi lättare säkerställa verksamheten. Utmaningar 
finns även i att rekrytera utbildad personal samt att behålla de 
utbildade fritidspedagoger som idag finns i verksamheten.

Gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning 

En majoritet av gymnasiets elever känner sig trygga på skolan. 
Dock finns det elever som inte gör det. Figy ska bli bättre på 
att arbeta målinriktat för att motverka kränkande behandling. 
Skolorna behöver få eleverna mer delaktiga i det förebyggande 
arbetet. Tillsammans med eleverna (genom klassråd och elevkår) 
elevhälsopersonal och lärarpersonal ska skolan ta fram rutiner 
för ett bättre förebyggande arbete som präglas av kontinuitet och 
systematik.
 Figy kommer även under kommande år delta i Skolverkets 
satsning samverkan för bästa skolan. 

Kulturskolan 
Kulturskolans verksamhet ökar både när det gäller antalet elever 
men också i sitt utbud. Detta är en utmaning för kulturskolan då 
inga extra medel har tilldelats under de sista åren. Kulturskolan 
har en given roll i många sammanhang och deltar ofta i olika 
arrangemang för allmänheten.

Ekonomi

Drift

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget för 2017 var 
813,5 mnkr. Totalt förbrukades 819,3 mnkr, vilket genererade ett 
underskott på 5,8 mnkr. Underskottet motsvarar 0,7 procent av 
den totala budgeten. Det finns flera faktorer som påverkar barn- 
och utbildningsnämndens underskott. 
 Skolskjutsverksamheten redovisar ett underskott på 4,8 mnkr. 
Underskottet beror på kostnader kopplade till växelvis boende, 
ökat elevantal och prisökningar. 
 Västra skolan är en lokal som varit ofinansierad i budget och 
redovisar ett underskott på 3,5 mnkr.
 Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott på 8,0 mnkr. 
Det beror till stor del på den elevökning som skett sedan år 
2014 och brist på egna lokaler. Köp av måltider och ökat antal 
stödinsatser i enlighet med skollagen har också genererat högre 
kostnader än vad som budgeterats. 
 Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott på 1,7 mnkr. 
Underskottet beror på minskade intäkter för interkommunala 
ersättningar samtidigt som kostnaderna har ökat.
 Barn- och utbildningsnämnden har under året både sökt och 
mottagit flera bidrag från migrationsverket och skolverket, totalt 
67,7 mnkr för 2017. Intäkterna har varit svåra att prognostisera 
på grund av dess tillfälliga karaktär till exempel asylbidrag och 
statsbidraget ökad jämlikhet. Intäkterna har överstigit budget med 
9,3 mnkr.
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Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter -70,0 -128,1 58,2 -108,9

Kostnader 883,4 947,4 -63,9 905,6

Nettokostnad 813,5 819,3 -5,8 796,7

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Barn- och utbildningsnämnd 1,1 1,1 0,0 1,0

Gemensamt barn- och utbild-
ningsförvaltning

28,1 22,6 5,5 27,4

Förskola 207,6 208,2 -0,6 199,1

Grundskola inklusive förskole-
klass och fritidshem

405,3 413,3 -8,0 394,7

Grundsärskola 14,1 14,9 -0,8 12,7

Gymnasieskola 123,2 124,9 -1,7 129,3

Gymnasiesärskola 5,8 6,4 -0,6 4,9

Vuxenutbildning 18,4 18,0 0,4 19,9

Kulturskola 9,9 9,9 0,0 7,7

Nettokostnad 813,5 819,3 -5,8 796,7

Ekonomi i sammandrag

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 17,0 15,5 1,5 12,3
Nettoinvesteringar 17,0 15,5 1,5 12,3

Största investeringar
IT-satsning "en till en" 9,8 10,7 -0,9 8,5

Nyckeltal

2017 2016 2015

FÖRSKOLA
Antal barn i kommunal regi, 15 okt 1 505 1 494 1 352

FRITIDSHEM
Antal barn i kommunal regi, 15 okt 1 596 1 628 1 437

FÖRSKOLEKLASS 
Antal elever i kommunal regi, 15 okt 395 420 395

GRUNDSKOLA
Antal elever i kommunal regi, 15 okt 3 662 3 670 3 473

GRUNDSÄRSKOLA
Antal elever i kommunal regi, 15 okt 36 29 33

GYMNASIESKOLA
Antal elever i kommunal regi, 15 okt 1 112 1 110 1 055

GYMNASIESÄRSKOLA
Antal elever i kommunal regi, 15 okt 19 21 15

VUXENUTBILDNING*
Antal unika elever 1 041 950 –
varav SFI-elever 515 549 –

KULTURSKOLAN
Antal elever 1 300 1 222 1 167

* Ny beräkning av elevantal på Vuxenutbildningen tillämpas från 2016 på grund av 
löpande antagning under året.

Elevhälsoverksamheten har under året haft vakanser och partiella 
tjänstledigheter vilket genererat ett överskott emot budget på 
2,0 mnkr. 
 Nämnden har använt sig av interna utbildningar i större ut-
sträckningen än vad som budgeterats vilket genererat ett överskott 
jämför med budget.

Årsberättelse per nämnd – Barn- och utbildningsnämnden

Investeringar

Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2017 var 
17,0 mnkr. Totalt förbrukades 15,5 mnkr vilket gav ett överskott 
på 1,5 mnkr. 
 Överskottet beror på att investeringarna inte genomförts i den 
takt som barn- och utbildningsnämnden budgeterat. Investeringar-
na sker nästkommande år. 

Trygga
Elevenkäter visar att eleverna känner sig trygga i skolan. 
Andelen trygga elever i grundskolan 92,5%, fritids 97,8%, 
gymnasiet 90,8, vuxenutbildningen 95,8%
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Omsorgsnämnden

Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden

Mål och resultat 

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

Nämndmål: Bedömning:

Brukaren möts utifrån sina individuella behov med respekt.

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Bemötande i brukarundersökning nationellt och lokalt.

Särskild boendeform

Hemtjänst

Gruppbostad LSS

Boendestöd omsorg

Daglig verksamhet

Gruppbostad psykiatri

Boendestöd psykiatri

Vråengården

96 %

98 %

84 %

100 %

92 %

75 %

90 %

96 %

95 %

96 %

93 %

100 %

86 %

100 %

96 %

100 %

100 %

Bemötande i brukarundersökning nationellt och lokalt.

Gruppbostad

Boendestöd omsorg 

Gruppbostad psykiatri

Boendestöd psyk

67 %

72 %

60 %

84 %

86 %

80 %

100 %

86 %

85 %

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Äldres psykiska ohälsa i ordinärt och särskilt boende ska 
minska. Nationell brukarundersökning 

Säbo

Hemtjänst

64 %

43 %

57 %

49 %

63 %

42 %

Minskning av antipsykotiska läkemedel i särskilt boende, andel personer % 19,6 % 17,0 % 19,1 %

Nämndmål: Bedömning:

Vård och omsorgsbehov ska dokumenteras på ett säkert sätt.

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Andelen tydliga och uppföljningsbara mål i biståndsbesluten.      37 % 60 % 40%

Andelen tydliga” hur en insats ska genomföras”, i genomförandeplanen.      77 % 57 % 85%

Andelen noteringar kring varför brukaren skrivs in i hemsjukvård.
Mätning 

saknas
8 %

Nuläges-

mätning

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

Medborgarna ska när man kontaktar omsorgsförvaltningen få svar på sina frågor

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

Medarbetarna är delaktiga i arbetet i omsorgsförvaltningen.

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

KKiK mått 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får 

ett direkt svar på en enkel fråga?

ÄO 33 %

FO 17 %

ÄO 55 %

FO 33 %
80 %

KKiK mått 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de 

via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?

ÄO 50 %

FO 60 %

ÄO 100 %

FO 40 %

100 %

100 %

Omsorgsnämnden ska årligen anordna 3 offentliga forum/medborgardialog fördelade geo-
grafiskt över kommunen

1       2 3

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning 4,0    4,1 4,2

Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) Styrning 78    81 80

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar 3,8    4,1 4,0

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

Omsorgsnämnden ansvarar för omsorgen om äldre och personer 
med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL), lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för den kom-
munala hälso- och sjukvården upp till sjuksköterskenivå enligt häl-
so- och sjukvårdslagen (HSL), samt följdlagar och författningar. 
Omsorgsförvaltningens uppdrag är att verkställa utifrån nämndens 
beslut samt lagstiftning och författningar som styr verksamheten.
För planering, ledning och uppföljning av verksamheten utgår 
omsorgsnämnden från SOSFS 2011:9, ledningssystem för syste-
matiskt kvalitetsarbete. SOSFS 2011:9 gäller verksamheter som 
bedrivs enligt socialtjänstlagen, lagen om hälso- och sjukvård samt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Utgångsläget för arbetet är:
• Kommunfullmäktiges övergripande mål, främst trygghet
• Förvaltningsmålen
• Granskningar av dokumentation från ovanstående lagrum samt 
 intern och extern samverkan
• Avvikelser och klagomål samt rapporter enligt Lex Sarah och 
 Lex Maria
• Brukarundersökningar och resultat från nationella register

Mål och resultat 2017

Omsorgsförvaltningen har uppfyllt målen kring kompetensför-
sörjning. Ledarskapsutveckling, chefsstöd och rimligare antal 

underställda per chef har påverkat HME (hållbart medarbetaren-
gagemang) i positiv riktning. 
 Kvalitetsmålen har i hög grad uppfyllts. Brister finns fortfaran-
de gällande dokumentation. Miljömålen har inte uppnåtts. 
 Nämnden har klarat sina uppdrag att ge insats till de som be-
höver det. Det är korta ledtider och utskrivningsklara har kunnat 
komma hem till sin lägenhet eller till korttidsboende vid behov. 
Inga avgifter har betalats beroende på för långa väntetider. 
 Inom äldreomsorgen har 2131 (1150 år 2016) personer fått 
hjälp och stöd från vård och rehab. 894 (1150 år 2016) personer 
har haft hemtjänst. 
 Inom funktionshinderomsorgen har 298 (ca 200 år 2016) 
personer fått hjälp och stöd. 457 (550 år 2016) personer har bott i 
337 lägenheter i särskilt boende. 207 (300 år 2016) personer har 
vistats på 26 korttidsplatser.
 Oavsett insats innebär arbetet därutöver att möta anhöriga, gode 
män och externa samarbetspartners

Detta har hänt under 2017

Gemensamt Omsorgsförvaltningen 

Under året som gått har Värnamo kommun aktivt deltagit i flera 
länsgemensamma arbeten som rör ny lagstiftning om utskriv-
ningsklara. Syftet har varit att så långt som möjligt förbereda 
kommunerna och regionen inför en total strukturförändring.

Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap 74  77 76

Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation 75  79 77

Medarbetarundersökning: den enskilda frågan ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?”* 71  72 73

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

Att nå en klimateffektiv verksamhet som innefattar bra energianvändning och miljövänliga transporter.

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Minska svinnet på särskilt boende äldre. Mätning görs årligen. 29,0 % 30 % 25 %

Utse miljöombud    0 % 100 % 100 %

Fortbildning för ledningen i klimatanpassning och krisberedskap. Antal utbildningstillfällen 0    1 1

Antalet berörd personal som utbildats i sparsam körning varje år
nuläge 
saknas

   16 26

* Medarbetarundersökning: Index, ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?”, 
högre värde är positivt.
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Den nya lagstiftningen ”lagen om samverkan vid utskrivningsklar 
från sluten hälso- och sjukvård” ställer stora krav på samtliga 
berörda. Mycket arbete gällande vårdplaneringsprocessen har, 
främst under hösten, varit inriktat på att förbereda och planera 
inför årsskiftet då lagen träder i kraft. Snabbare utskrivningar 
medför att arbetssättet behöver anpassas för alla berörda vårdgiva-
re. Teamet Trygg och säker hemgång är en viktig del i det arbetet, 
liksom samverkan med vårdcentralerna. 
 I omsorgsförvaltningen har man därför, i linje med lagstiftning-
ens intentioner, fortsatt att mer intensivt utveckla och förfina ar-
betssättet runt det förvaltningen kallar Trygg och säker hemgång. 

Samtliga chefer och personalgrupper har utifrån nämndmål aktivt 
arbetat med att formulera egna verksamhetsmål. Tydliga verksam-
hetsmål är satta. Även nyckeltal och indikatorer är framtagna och 
uppföljningar görs. Allt arbete som görs bygger på kommunens 
gemensamma värdegrund. Förvaltningen har aktivt verkat för att 
utöka möjligheten till att webbutbilda personal. 
 Mycket av chefers arbetstid går till rekrytering. Särskilt känn-
bart har varit rekrytering av sommarvikarier för omsorgspersonal. 
Bemanningsenheten har inte ensamt klarat arbetet, utan det har 
krävts stora insatser även från omsorgsförvaltningen. 
 Personer som tidigare sökt arbete i förvaltningen med kvalifika-
tioner som inte varit så höga har behövts anlitas under sommaren. 
Detta har ibland inneburit att de inte haft tillräcklig kompetens för 
att ta emot en hälso- och sjukvårdsdelegation, vilket då belastat 
sjuksköterskorna.
 Ledarutbildningen som samtliga chefer genomgår vid olika 
tidpunkter och år är ett gott stöd för chefer. 
 Förvaltningen har under våren bedrivit uppsökande verksam-
het bland de 198 äldre som under 2017 fyller 80 år. 60 personer 
tackade ja till ett hembesök av anhörigsamordnaren.
 Införandet av nya digitaliserade trygghetslarm är klart på Gröna 
Lunden och i stort sett klart på Linneberg. Arbetet kommer att 
fortgå under ytterligare två år med införande på resterande äldre-
boenden. Införandet kräver stora insatser med projektledning, nya 
rutiner, säkerhetsarbete, utbildning av personal med mera.
 Ett, från Region Jönköpings län, nytt IT baserat verktyg för 
vårdplaneringar inför utskrivning från sjukhuset, Cosmic Link, 
har tagits i drift av kommuner i länet. Numera är även vårdcentra-
lerna integrerade. Detta har inneburit förändrade arbetssätt utifrån 
nya rutiner.
 Ett nytt LOV-företag, Glädjekällan, är godkänt för daglig verk-
samhet inom funktionshinderomsorgen. Uppstart var 2017-10-01.
 Syftet med projektet Heltidsresan är att öka medarbetarnas sys-
selsättningsgrad. En organisation för projektet är gjord och arbetet 
har hittills byggt mycket på att utreda vad som kan göras i dags-
läget utifrån de förutsättningar som finns. Att ändra sysselsätt-

ningsgrader för personal påverkar direkt planeringen av scheman. 
Det är en stor omställning som måste göras och det innebär att 
verksamheten behöver planera sin bemanning på ett helt nytt sätt.
 Teknikutvecklingen går framåt. Syftet med teknik är att vara 
stöd för personal, samt bidra till trygg och säker omsorg och vård. 
Även inom dagverksamheten har tekniken börjat användas. Om-
sorgsförvaltningen har tillsammans med övriga kommuner i länet 
gått med och finansierat Playkanal för webbutbildningar. Genom 
länssamverkan kommer tillgången till egna webbutbildningar att 
öka. 
 En trygg och säker omsorg och vård är ledord för arbetet. 
Därför används kvalitetsregister. Senior Alert, Palliativregistret, 
beslutsstöd med mera är viktiga redskap. Detta möjliggör att det 
går att mäta resultat.

Sektion Myndighet

Arbetssättet trygg och säker hemgång fortsätter att utvecklas och 
förbättras genom att omfatta fler personer med mer omfattande 
omsorgsbehov. Detta för att klara den nya lagen om utskrivnings-
klara som träder i kraft vid årsskiftet. Vårdlotsarna har haft i upp-
drag att hålla ihop utvecklingen och framtagandet av rutiner för 
att säkra att det blir trygga och säkra hemgångar från sjukhuset. 
Samtliga medarbetare har medverkat i uppföljning av LOKE 
(lokal evidens) med syfte att tydliggöra verksamhetens uppdrag, 
arbetssätt, verksamhetsmål och uppföljningar samt att skapa 
samsyn.

Sektion Funktionshinderomsorg

Bostad med särskild service enligt LSS 
Sammanslagning av verksamheter är gjord då behovet har mins-
kat i Horda och Rydaholm och ökat inom Värnamo tätort.
Löpande arbete med planering och uppföljning av köpta platser 
görs. Ärenden som kommer från rättspsykiatrin har de senaste 
åren ökat. 

Daglig verksamhet
Projektet ”stöd till arbete för individer med funktionsnedsättning” 
har tillsammans med arbetsmarknadsenheten inom medbor-
garförvaltningen startat i januari 2017. Två medarbetare inom 
omsorgsförvaltningen arbetar 40 procent vardera i projektet som 
medfinansieras av Finnvedens samordningsförbund.
 Intraprenad daglig verksamhet (DV) Tryckeriet startade 
1 januari 2017. 
 I november utvidgades daglig verksamhetsgruppen Åkermyntan 
med inriktning mot personer med autism, då denna målgrupp ökat. 
 Översyn av daglig verksamhet har under hösten genomförts för 
att ta ställning till antal grupper, innehåll och lokaler. Förändring-
ar och åtgärder kommer att genomföras under 2018.

Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden
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Personlig assistans
Nya krav ställs på administrationen för personlig assistans gäl-
lande redovisning av tid och räkningar till Försäkringskassan. Ett 
nytt IT-system har införts som möjliggör elektronisk tidredovis-
ning och digital signering. En testperiod pågår där två arbetslag 
testar systemet. 

Kommunpsykiatrin
Inom kommunpsykiatrin har projektet ”Hälsofrämjande aktivite-
ter” gått in i en spridnings- och implementeringsfas. Nya arbets-
sätt och former håller på att tas fram med målsättningen att stärka 
den fysiska/kroppsliga hälsan hos personer med psykisk sjukdom 
som deltar i sysselsättningen och/eller har boendestöd. 
 Översyn av sysselsättningen inom psykiatrin har, i nära dialog 
med berörda, genomförts under hösten. 

Övriga händelser och utvecklingsarbeten
Ett aktivt arbete med förebyggande hälsoarbete görs inom verk-
samheten. 
 Funktionshinderomsorgen har deltagit i ett länsövergripande 
pilotprojekt som innebär att testa en modell för individanpassad 
systematisk uppföljning (MISU), i syfte att förbättra den enskildes 
livskvalitet. 
 Årets brukarundersökning visar att brukarna överlag är nöjda i 
flera enheter och på flera frågor är brukarna mer nöjda än 2016. I 
en daglig verksamhet, Snicken, är brukarna nöjda till 100 procent 
i flertalet ställda frågor. 

Sektion Äldreomsorg – gemensamt

Heltidsresan. Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att förbereda 
omsorgens verksamheter för att införa en arbetstidsmodell med 

heltid som norm för samtlig personal. Under hösten påbörjades 
detta genom att organisationsutvecklare tillsattes med uppgift att 
leda och samordna förvaltningens arbete i nära samarbete med 
HR-avdelningen.
 Det har varit stora svårigheter inför och under semesterperio-
derna att rekrytera vikarier i tillräcklig utsträckning. Detta innebar 
även ökad belastning på ordinarie personal under samma period.
Som ett led i arbetet kring rekrytering har representanter för 
verksamheten deltagit i jobbmässor och riktad information till 
omvårdnadsutbildningar under året.
 En samverkansgrupp har bildats med representanter för 
omsorgsförvaltningen och bemanningsenheten för hantering av 
gemensamma frågor.
 Fortsatt arbete med den kommungemensamma värdegrunden i 
samtliga arbetslag. 
 Aktivt arbete med målstyrning och att ta fram verksamhetsspe-
cifika mål. I samtliga verksamheter finns även verksamhetsbe-
skrivningar framtagna enligt en strukturerad modell (LOKE).

Uppföljningar och revideringar sker. 
 Fortsatt arbete med fokus på bemötande, kontaktmannaskap 
och psykisk ohälsa.
 Genomförande av personalkläder genom cirkulationstvätt för 
samtlig omvårdnadspersonal. Initialt har genomförandet medfört 
svårigheter kring logistik och distribution av kläderna.

Särskilt boende

Fortsatt arbete med aktiviteter för äldre har gett ett positivt 
genomslag i verksamheten med ökat socialt innehåll både på 
individ- och gruppnivå.

Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden

I oktober startade projektet ”Ung på helgen”. Projektet fyller två funktioner – dels ger det mer social daglig verksamhet i omsorgen på helgerna och dels är det 
ett sätt att locka unga till omsorgsyrken
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Utvecklingsarbete inom dagverksamhet SoL pågår. Syftet är att 
stärka samverkan mellan dagverksamheterna och enheter på sär-
skilt boende, samt få till ett mer varierat aktivitetsutbud.
Dagverksamhet med demensinriktning har beviljats medel från 
Kampradsstiftelsen till microresor. Resorna syftar till att, enligt 
de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom, skapa 
social stimulans samt stödja anhöriga.
 I samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet har för-
valtningen infört så kallade extratjänster. Syftet är att möjliggöra 
arbete för långtidsarbetslösa vilket i sin tur medför en förstärkning 
i verksamheten.
 Samordnarfunktion för stöd i planering, handledning och upp-
följning ingår nu i ordinarie verksamhet. 
 Under semesterperioden har verksamheten haft möjlighet att ta 
emot ett stort antal feriearbetare. Syftet har varit att väcka intresse 
för omvårdnadsyrket hos ungdomar samt förstärka de sociala 
aktiviteterna på enheterna under denna period. Resultat har varit 
mycket positivt. Som en fortsättning startade Ung på helgen under 
hösten. Ungdomar får möjlighet att arbeta 10 timmar per månad 
med samma innehåll som för feriearbetare.

Hemtjänst 

Det tvärprofessionella teamet ”Trygg och säker hemgång” ingår 
numera i den ordinarie verksamheten. Målsättningen är att bru-
kare med stora omvårdnadsbehov ska känna ökad trygghet vid 
hemgång till det ordinära boendet från slutenvården. 
 Arbete med nya rutiner och riktlinjer. Samverkansmöten har 
genomförts tillsammans med regionen för gemensam hantering.
Verksamheten har haft och kommer fortsatt ha stora utmaningar 
att möta upp behoven vid snabbare utskrivning. Arbete pågår med 
att se över möjligheten till ökad flexibilitet.
 Larmteamet har även under 2017 kunnat finansieras genom 
statsbidrag. Verksamheten består av avdelade undersköterskor 
frikopplade från ordinarie verksamhet. Teamet medför en ökad 
tillgänglighet och trygghet för brukarna, samt förbättring ur ar-
betsmiljöaspekt då ordinarie hemtjänstpersonal blir avlastad med 
larmutförandet. Teamet ingår även i Trygg och säker hemgång. 
Tidsregistrering av omvårdnads- och serviceinsatser sker nu i 
samtliga hemtjänstarbetslag. 
 Under hösten har det genomförts en genomlysning av verk-
samheten. Fokus på insats- och schemaplanering, tidsregistrering, 
uppföljning och samordnarfunktionen. Målsättningen är en orga-
nisering och uppföljning som ännu bättre möter verksamhetens 
krav. 
 Under året testas tillsyn via trygghetskamera nattetid i begrän-
sad omfattning för utvärdering och eventuell utökning.

Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden

Sektion Vård och Rehab

Vad gäller avancerad sjukvård i hemmet har en påtaglig föränd-
ring skett där specialiserad sjukvård och rehabilitering förskjuts 
till kommunal hälso- och sjukvård. Det har skett en markant ök-
ning av insatser, förskrivning av hjälpmedel med mera. Allt pekar 
på att vårdförskjutningen och stängning av vårdplatser är orsaken 
till ökningen. 
 All sjuksköterskeverksamhet utanför kontorstid utgår nu från 
Gröna Lunden. Syftet är att arbeta mer enhetligt och effektivt, 
samt att öka tillgängligheten för dem i livets slut eller de med 
behov av komplex och avancerad vård som vistas på korttidsen-
heten där. 
 För att stärka medarbetarnas trygghet vad gäller praktiska vård-
moment relaterat till palliativ och avancerad vård, men också ge 
möjlighet till praktisk träning i mer vardagliga vårdmoment, har 
en stor satsning gjorts på att utveckla ett eget så kallat Metodi-
kum. 
 Första gruppen har under oktober slutfört sin högskoleutbild-
ning i avancerad hemsjukvård, 7,5 poäng. Personcentrerad vård 
och vikten av ett multiprofessionellt teamarbete har varit vägle-
dande i upplägget av utbildningen. Att studera över professions-
gränser är också det som värderats högst i utvärderingen.
 Att tidigt i vårdkedjan påbörja aktiv rehabilitering i trygg hem-
miljö, alternativt korttidsvistelse, resulterar i ökad självständighet 
och ett minskat omvårdnadsbehov. 
 Rehab har utarbetat en utbildning för att stärka omvårdnadsper-
sonalens kompetens i rehabiliterande förhållningsätt för en trygg 
och säker vardag. 
 För att säkra kvaliteten och möjliggöra för personal att enklare 
få utbildning har filmer spelats in som kan användas vid utbild-
ningstillfällen, både i grupp och individuellt. 
 En distriktssköterska med särskilt ansvar inom palliativ vård är 
anställd och ett tvärprofessionellt team (fördjupningsteam) med 
sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetstera-
peuter finns inom sektionen.
 Resultaten i palliativregistret har förbättrats väsentligt och 
Värnamo kommun har vid det årligt återkommande arrangemang-
et ”Palliation Öst” uppmärksammats för sitt utvecklingsarbete 
avseende detta. Detta har medfört att Värnamo kommun tillfrågats 
att medverka vid 2018 års konferens. 
 Läsplattor finns nu att tillgå, vilket innebär vinster på många 
olika sätt. Till exempel är information runt brukare tillgänglig i 
hemmet och vid behov kan noteringar göras direkt. 
 Under 2017 har det målinriktade arbetet fortsatt med att 
optimera förskrivningsprocessen och hanteringen av hjälpmedel. 
Arbetet med att involvera olika professioner kring patienten vid 
bedömning, användning och uppföljning av hjälpmedel fortsätter 
vara prioriterat.
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Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden

Framtida utveckling

Gemensamt Omsorgsförvaltningen

Lagändringen av SOL. Regeringen har lagt ett förslag på 
lagändring som träder i kraft 2018-07-01. Förslaget innebär att 
kommunen kan ge hemtjänst (serviceinsatser) utan biståndsbe-
dömning till äldre personer. För kommunen innebär det troligen 
ingen större förändring då invånare redan idag kan få stöd med 
serviceinsatser genom så kallad förenklad biståndshandläggning.

Översyn LSS. Översyn av LSS och assistansersättningen. Syftet 
med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk 
utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer 
ändamålsenliga insatser i LSS, samt att lagstiftningen ska främja 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. 
Det ingår även att man belyser daglig verksamhet särskilt. Be-
tänkandet ska vara klart senast 2018-10-01. Det är omöjligt att 
överblicka konsekvenser för kommunen.

Ökad efterfrågan på hälso- och sjukvård, hemtjänst samt reha-
bilitering. Den demografiska utvecklingen pekar på fler äldre.  
Ny lagstiftning om samordnad vårdplanering innebär en stor 
utmaning för verksamheterna. Den kommer att på många sätt på-
verka både hälso- och sjukvård och socialtjänst då lagen innebär 
snabbare utskrivningar. Ökade resurser kommer att behövas såväl 
personellt (alla professioner) som materiellt (hjälpmedel, medi-
cinsktekniska produkter och sårvårdsprodukter). 
 I det samverkansavtal som tecknades mellan region och kom-
muner ställs krav på att kommunerna ansvarar för ”sjuksköterska 
upp till specialistnivå”. Ytterligare stängning av vårdplatser på 
sjukhusen bidrar till ännu mer arbete inom kommunal vård och 
omsorg. 
 Nationella riktlinjer om stroke och om demensvård ställer krav 
på kommunerna. 

Boende. Inom äldreomsorgen är boende för personer med demens 
ett prioriterat område. Bostäder för olika målgrupper inom funk-
tionshinderomsorgen är under framtagande. 

Den absolut största utmaningen inom samtliga verksamheter är 
kompetensförsörjningen. Brist på personal är ett hot mot att säkra 
den verksamhet som bedrivs inom socialtjänstens och hälso- och 
sjukvårdens ram. Ständiga nyrekryteringar kräver ständiga intro-
duktioner, vilket medför stark påfrestning för ordinarie personal, 
samt för de som ständigt måste utbilda istället för att ge vård 
och omsorg. Därför måste en övergripande satsning göras för 
att möjliggöra utbildningsinsatser på lång sikt. Dessutom måste 
grundbemanningen förtätas. 
 Verksamheterna har stort behov av kompetensutveckling. Alla 
som arbetar inom omsorgsverksamheten har behov av introduk-
tionsutbildning. Denna utbildning blir mer och mer omfattande 

bland annat på grund av de digitala system som måste hanteras. 
Alla verksamheter har stora behov av fortbildning samt spetsut-
bildning av grupper då vården blir mer och mer avancerad.
Varje ny digital lösning kräver en utbildningssatsning. 

Fler chefer. Kraven på chefer är stora och det är mycket positivt 
att möjlighet ges till ledarutbildning, men för att ge en rimlig 
arbetsmiljö måste fler chefer alternativt fler så kallade L-chefer 
komma till stånd. En chef kan idag ha upp till cirka 50 medarbe-
tare. 
 Inom verksamheten ställs idag mycket större krav än någonsin 
tidigare. Snabba omställningar måste göras för att snabbt möta 
invånarnas behov. Det handlar om timmar framöver då den nya 
lagstiftningen trätt ikraft om samverkan vid utskrivningsklar. Det 
måste tillåtas ”luft” i organisationen för att möjliggöra snabba 
omställningar. Idag kan hemtjänst och hemsjukvård verkligen 
jämställas med räddningstjänsten, det måste finnas till hands när 
det händer. Och det gör det – varje vecka. Ibland varje dag. 
 Även inom funktionshinderomsorgen ökar efterfrågan på olika 
insatser. Daglig verksamhet och personlig assistent är de områden 
som främst är efterfrågade. 
 Fortsatt arbete med heltidsresan, som är en stor utmaning, men 
som också ger möjligheter. Det innebär att verksamheten måste 
arbeta/organiseras på ett helt annat sätt. 
 Fortsatt arbete inom området psykisk hälsa.
 Fortsatt arbete med teknik i vården i syfte att ge en trygg och 
säker vård, samt att ge bra stöd för personal. 
 Med ovan skrivet om utskrivningsklara, där behov av tillgång 
till personal i alla kategorier är stort, snabba omställningar samt 
kompetensförsörjning/utveckling och därtill att riktade statsbidrag 
till äldreomsorgen försvinner år 2019, är det ekonomiska läget en 
mycket stor utmaning.

Resultaten i palliativregistret har förbättrats väsentligt och Värnamo kommun 
har vid det årligt återkommande arrangemanget ”Palliation Sydöst” upp-
märksammats för sitt utvecklingsarbete avseende detta. Detta har medfört att 
Värnamo kommun tillfrågats att medverka vid 2018 års konferens.

Väsentligt 
förbättrat resultat 
i palliativregistret
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Årsberättelse per nämnd – Omsorgsnämnden

Ekonomi

Drift

Omsorgsnämndens driftbudget för 2017 var 573,8 mnkr. Totalt 
förbrukades 562,8 mnkr vilket gav ett överskott på 11 mnkr. 
Överskottet motsvarar 1,9 procent av den totala budgeten. 
De största avvikelserna beskrivs nedan. 
 Gemensamt omsorgsförvaltningen uppvisar ett överskott. För-
valtningen är i behov av nya lokaler inom sektion äldreomsorg, 
hemtjänst och sektion funktionshinderomsorg, daglig verksamhet.
Utebliven helårseffekt för hyreskostnaden för dessa objekt samt 
vakanta tjänster på kansliet har bidragit till överskottet. 
 SOL-verksamhet gemensam uppvisar också ett överskott. 
Överskottet kan främst förklaras av att sektion myndighet och 
intraprenad Forsheda/Bredaryd inte har haft alla tjänster tillsatta 
under året. Vakanser har uppstått på grund av att det har varit 
svårt att rekrytera personal. 
 Inom SOL-verksamhet särskilt boende har ökat samarbete mel-
lan enheterna vid frånvaro samt kontinuerligt arbete med effektiv 
bemanningsplanering lett till ett överskott i verksamheten. Högre 
intäkter än budgeterat i form av färre subventionerade måltider 
och avgifter från brukare bidrar också till överskottet. 
 SOL-verksamhet ordinärt boende har haft svårigheter att förut-
säga omfattningen av beslut över tid vilket har ställt höga krav på 
att ställa om personal för att möta förändringarna. Periodvis har 
detta lett till överanställningar. Detta har medfört ett underskott i 
verksamheten. 
 Inom LSS-verksamheten har omfattningen av insatser inom 
personlig assistans och daglig verksamhet ökat under året. I 
förhållande till budget har antalet beslutade LSS-timmar (ej 
ersättning från Försäkringskassan) ökat med 170 h/vecka. Inom 
daglig verksamhet har antalet personer och vårdtyngden ökat. 
Kostnaden för köpta platser korttidsvistelse LSS har blivit lägre 
än budgeterat. Totalt redovisar verksamheten ett underskott. 
 LSS särskilt boende vuxna uppvisar ett överskott med 
anledning av att kostnaden för köpta platser har blivit lägre än 
budgeterat. 
 HSL redovisar ett underskott. Underskottet beror på att kostna-
den för bemanningssköterskor har ökat under året. Dock har inte 
dessa sjuksköterskor täckt behovet som finns i verksamheten.

Investeringar

Omsorgsnämndens investeringsbudget för 2017 var 26,4 mnkr. 
Totalt förbrukades 8,8 mnkr vilket gav ett överskott på 17,6 mnkr. 
Överskottet beror främst på att investeringarna inom IT, larm och 
säkerhet inte har kunnat genomföras i den takt som planerats. 
Även investeringar i inventarier har också förskjutits i tid, bland 
annat till följd av en försenad flytt till nya lokaler.

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter -102,9 -105,4 2,4 -104,0

Kostnader 676,8 668,2 8,6 645,7

Nettokostnad 573,8 562,8 11,0 541,8

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Omsorgsnämnd 0,9 1,2 -0,3 1,1

Gemensamt omsorgsförv. 15,0 11,6 3,4 14,0

SOL-verksamhet gemensam 13,7 11,8 1,9 14,7

SOL-verksamhet särskilt boende 199,0 193,9 5,2 190,9

SOL-verksamhet ordinärt 
boende

117,4 116,6 0,9 112,8

LSS-verksamhet 80,8 81,9 -1,1 74,9

LSS, Särskilt boende vuxna 78,8 77,0 1,8 70,4

HSL-verksamhet 68,1 68,7 -0,6 62,9

Övrig verksamhet omsorgsförv. 0,1 0,2 -0,1 0,1

Nettokostnad 573,8 562,8 11,0 541,8

Ekonomi i sammandrag

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 26,4 8,8 17,6 6,6
Nettoinvesteringar 26,4 8,8 17,6 6,6

Största investeringar
IT 5,6 1,8 3,8 0,6
Larm och säkerhet 11,5 2,4 9,1 1,5
Inventarier sektion äldreoms. 2,8 2,3 0,5 1,2

Nyckeltal
2017 2016 2015

Ordinärt boende (SoL) - hemtjänst
Antal personer per 15/12 599 621 636
Beslutade hemtjänsttimmar/vecka 4 330 4 476 4 210
Nettokostnad per person - tkr 163 161 143
LOV- antal timmar per år 24 520 18 573 11 899

Särskilt boende (SoL) - per 31/12
Antal lägenheter särskilt boende äldre 337 337 337
Pågående beslut/lägenheter 99 % 98 % 97 %
Antal korttidsplatser 26 26 26
Pågående beslut korttidsvistelse 25 19 21
Pågående beslut regelbunden korttidsvistelse 16 18 17
Nettokostnad per plats - tkr 520 516 501

LSS-insatser - antal per 1/10
Bostad med särskild service 136 118 117
Daglig verksamhet 123 120 119

varav LOV 19 11 7
Personlig assistans

med LASS från Försäkringskassan 24 25 24
utan LASS från Försäkringskassan 28 25 22
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Årsberättelse per nämnd

Medborgarnämnden
Mål och resultat 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare. (Tillgänglighetsrapport) 25 % 25 % 69 %

KKiK mått. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via 

telefon ställt en enkel fråga till kommunen?
67 % 100 % 69 %

Brukarenkäter genomförda kontinuerligt

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning 3,7 3,8 3,9

Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning 68 72 72

Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar 3,3 3,6 3,7

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Samverkan med andra aktörer för att underlätta rekrytering/behålla 
kompetens/kompetensutveckla.

Samarbete med utbildningsaktörer och
Arbetsförmedlingen

Medarbetarundersökning: 
Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap. 

71 71 73

Medarbetarundersökning: 
Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation. 

76 77 78

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

62 60 67

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Andel personbilar och lätta lastbilar i MBF som är miljöklassade 2013 
(enligt förordningen 2006:227 §11) 

47 % 46 % 45 %

Andel av MBF:s medarbetare som instämmer i att de har tillgång till information och kunskap 
för att agera och gör val i sitt arbete som leder till minskad miljöpåverkan. 

97 % 97 %
Öka med

10 %

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

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

Nämndmål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

IFO övergripande:  Nöjd medborgarindex- Stöd för utsatta personer 53 52 56

Social barn och ungdomsvård:  Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utred-
ning eller insats, andel (%) 

67 % 70 % 71 % 

Ej återaktualiserade barn 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) 67 % 63 % 71 % 

Ek. bistånd:  Ej återaktualiserade personer med försörjnings-stöd ett år efter avslutat försörj-
ningsstöd, andel (%) 

71 % 73 % 75 % 

Missbruk och beroendevård:  Ej återaktualiserade vuxna med missbruk 21+ ett år efter avslu-
tad utredning eller insats, andel (%) 

75 % 81 % 90 % 

* Medarbetarundersökning: Index, ”Vad tror du, har du bytt arbetsgivare om ett år?”, högre värde är positivt.
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Årsberättelse per nämnd – Medborgarnämnden

Detta gör medborgarförvaltningen

Medborgarförvaltningen arbetar med frågor som hör till medbor-
garnämnden inom verksamhetsområdena individ- och familjeom-
sorg, integration- och fritidsverksamhet samt arbetsmarknadsåt-
gärder.

Detta har hänt under 2017

Medborgarförvaltningen gemensamt

2017 har det varit stort fokus på att arbeta med förvaltningen som 
attraktiv arbetsgivare, mycket tid har lagts på rekrytering och 
under hösten 2017 var första gången på flera år som chefssidan 
var fulltalig. Förvaltningen har gjort fler förbättringar för att bli 
en mer attraktiv arbetsgivare, så som ändrade öppettider för att 
medarbetarna ska kunna avsluta sitt arbete inom arbetstid. Vidare 
har det lagts tid på att se över organisationen. Hur ser framtidens 
organisation ut för att klara av att möta morgondagens möjligheter 
och utmaningar? I det arbetet har alla medarbetare på förvaltning-
en varit delaktiga. Förvaltningen har inrättat tre arbetsgrupper 
bestående av chef och medarbetare för att arbeta med förbättrings-
arbete. De tre pågående grupperna arbetar med  kompetensutveck-
ling, rekrytering och introduktion och rutiner och processer.
 Arbetsmiljöverket hade tillsyn av arbetsmiljön för socialsekre-
terare, viktig och bra input kom till förvaltningen som bland annat 
resulterade i ovanstående arbetsgrupper. Arbetsmiljöverket iden-
tifierade, precis som förvaltningen, att lokalerna är undermåliga. 
I november skrevs en avsiktsförklaring för utökning av lokalerna 
och i början av 2018 påbörjas arbetet med att jobba fram förslag 
på hur lokalerna ska se ut för att möta förvaltningens utmaningar. 
 Socialjouren. 15 februari 2017 utökade socialjouren sin 
verksamhet till att även omfatta sex kommuner i Kronobergs län. 
Kommunerna i socialjourens upptagningsområde är Gislaved, 
Gnosjö, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Vag-
geryd, Värnamo och Älmhult. Socialjouren servar totalt 173 523 
invånare. Utökningen har inneburit ekonomiska besparingar för 
de kommuner som innan utökningen var med i samarbetet.

Arbete och välfärd 
Ekonomiskt bistånd. Arbetssituationen har varit ansträngd under 
året på grund av vakanta tjänster, många nyanställda samt att 
gruppledaren har fått ta ett stort ansvar i väntan på att ordinarie 
enhetschef skulle komma på plats. För att ge stöd och en bra 
introduktion till de nyanställda har en erfaren handläggare lyfts 
från sin ordinarie tjänst för att arbeta som mentor för nyanställda. 
Det har skapat en trygghet för de nya handläggarna samt avlastat 
gruppledaren. Under året har fem konsulter anlitats för att täcka 
upp de vakanta tjänsterna samt för den ordinarie handläggare som 
gått in som handledare för ny personal. Rekryteringen har gått 
långsamt då det har varit få sökande med rätt behörighet.

 Ärenden gällande våld i nära relationer har ökat de senaste åren 
och under 2017 omfördelades två tjänster på ekonomienheten som 
nu jobbar med detta på heltid.
 Värnamo arbetsmarknadscenter (VAC). Under året har VAC 
anpassat sin verksamhet utifrån ett förändrat arbetssätt och en 
förändrad målgrupp. Samarbetet med Bufab, som innebar mono-
tona arbetsuppgifter som ledde till förslitningsskador, avslutades. 
Numera sker inte längre några anställningar på VAC, processen 
inriktar sig istället på att jobba ut mot övriga förvaltningar i kom-
munen i extratjänster eller via arbetsförmedlingen till arbete på 
den öppna arbetsmarknaden.
 Jobbcenter unga (JCU). JCU har under 2017 haft en del 
personalförändringar, enhetschefen har slutat och en tillförordnad 
har tillsats. Tillförordnad kom från verksamheten vilket bidrog 
till att verksamheten har rekryterat en ny pedagog. Den tidigare 
pedagogen hade en delad tjänst men den nuvarande jobbar än så 
länge enbart som pedagog vilket gynnar verksamheten genom att 
ungdomarna stannar längre på eftermiddagarna och studerar. 

Barn och ungdomssektionen 

2017 registrerades 1 317 aktualiseringar, vilket var en minskning 
från 2016 med 1,5 procent. Antalet ansökningar har varit 169 
stycken vilket är en ökning från 2016, då antalet var 129 stycken. 
Antalet nya utredningar som inletts var totalt 380 stycken, varav
299 stycken inleddes utifrån anmälan och övriga utifrån uppmärk-
sammade förhållanden eller ansökan. 
 Personalsituationen under 2017 har successivt blivit bättre 
och det har varit möjligt att rekrytera personal till sektionen. 
Familjehemsgruppen har rekryterat personal då behov funnits att 
utöka verksamheten för att skapa rimliga arbetsförutsättningar. 
Dels en utökning av tjänst för att rekrytera kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer som i många år hanterats av olika personer utifrån 
tillfälliga lösningar. En förstärkning  med en socialsekreterare 
som arbetar med familjehemsplacerade barn har gjorts i form av 
visstidsanställning om två år. Finansiering för denna tjänst sker 
genom omfördelning av resurser inom sektionen. Fler föräld-
ralediga har under hösten 2017 återgått till sina tjänster vilket 
är mycket positivt. Arbetstyngdsmätningar sker kontinuerligt. 
Under året har tjänsten som socionom på familjecentralen tillsatts 
vilket har varit mycket positivt. Även ungdomsmottagningen har 
bemannats med kurator på heltid, detta med tillskjutna medel från 
integrationsenheten med 20 procent tjänst. Under året har antalet 
ensamkommande asylsökande barn och ungdomar minskat och 
det är därför planerat för en minskning av personal inom myndig-
hetsutövningen under 2018. Dock är detta en balansgång då det 
enligt prognos under våren 2018 kommer att handla om samma 
antal asylsökande barn och ungdomar som måste hanteras. 
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Integration och fritid

Värnamo kommun har tagit emot nio nyanlända ungdomar 
under 2017. På grund av regeringens nya politik för bland annat 
ensamkommande barn kom en rad beslut under sommaren 2016 
som påverkade verksamheten under 2017. Asylreglerna för en-
samkommande har blivit hårdare, åldersuppskrivningarna fler och 
ersättningarna till kommunerna har minskat. Detta har inneburit 
att verksamheten har brottats med flera ungdomar som mår dåligt, 
har fått avslag på sin asylansökan och även ungdomar som har 
flyttat till Migrationsverkets asylboende. Detta har påverkat flerta-
let ungdomar på ett negativt sätt med oro och rädsla. Ungdoms-
handledarna har i större utsträckning än tidigare arbetat med att 
stötta ungdomarna i denna förändringsprocess som pågått under 
hela 2017. En ny, tydligare, boendekedja infördes under våren 
2017. Det innebär att Bryggan/Bron är det enda HVB-hemmet som 
finns kvar med 24 platser (ingen dubbelbeläggning). HVB Östbo 
flyttade i maj 2017 in i de nya paviljongerna som har byggts 
utmed Lagastigen och blev då steg två (stödboende). Slussen 
och Mobila Teamet gick samman och blev enbart Mobila Teamet 
(MT), vilket är steg tre i boendekedjan. 
 Fritidsverksamheten. Under 2017 har åldersgränsen ändrats 
för besökarna vilket innebär ungdomar som fyllt 18 år inte kan 
komma till fritidsgården. Det har medfört minskning av besökare 
på kvällsverksamheten vilken nu arbetas med att bygga upp igen. 
Under året har fritidsgårdarna haft 28 879 besök. Fritidsgårds-
verksamheten har fortsatt att göra varierade lovverksamheter. Den 
största är dagläger i Bor där det var 60 barn per vecka i tre veckor. 
Med hjälp av medel från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor) kunde även övernattningsresor genom-
föras med ungdomarna. Fritidsgårdsverksamheten var aktiva på 
Värnamodagarna där det organiserades ett ungdomsarrangemang. 
Det blev välbesökt med 500 ungdomar. Utifrån gjorda utred-
ningar kring fritidsverksamheten arbetas det systematiskt med 
en översyn som kan komma att bland annat leda till uppdelning 
av åldersgrupper. Det arbetet fortlöper under nästkommande år.  
LSS-verksamheten Blixten har under höstterminen varit mycket 
tungarbetad. Alla platser är fyllda med ungdomar som har stora 
hjälpbehov med bland annat att äta, klä på sig och toaletthjälp. 
Ingen av dessa ungdomar har personlig assistent.
 Integrationsenheten. Integrationsenheten har bosatt 115 av 120 
anvisningar 2017. De resterande fem anvisningarna är planerade 
för mottagning den 17 januari 2018 på grund av att Migrations-
verkets kalenderår överlappar in i jan/feb 2018. Under hösten har 
enheten arbetat med att effektivisera rutiner kring mottagandet 
och bosättningarna. Integrationsenheten har även jobbat med 
bättre bemötande och tydligare uppdrag gentemot klienterna där 
mycket handlar om eget ansvar. Målet är att bygga upp klientens 
självförtroende. Hjälp till självhjälp är ett viktigt motto. 

Vuxensektionen

Viss personalomsättning 2017 har gjort att det är flera nya med-
arbetare både inom myndighet och öppenvård. Under 2017 har 
sektionen arbetat fram nya mål. Ökat samarbete har skett mellan 
förvaltningens olika öppenvårder. 
 På myndigheten har arbete påbörjats kring att införa abets- 
tyngdsmätning. Antalet pågående ärenden 2017 var 234 stycken 
mot 221 stycken under 2016. En översyn har gjorts kring skuld- 
och budgetrådgivning och arbete pågår för att införa ett datasys-
tem i enlighet med nya rekommendationer. Under hösten har ett 
arbete påbörjats för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön 
på öppenvården där arbetsmiljöverket under sommaren gjorde 
tillsyn. Flera möten har hållits med tekniska förvaltningen utifrån 
behovet av andra lokaler till öppenvårdens verksamhet.

Framtida utveckling

Medborgarförvaltningen gemensamt

Stort fokus kommer fortsatt vara att skapa en attraktiv arbetsplats 
för att säkerställa personal och minska personalomsättningen. 
Vidare kommer mycket tid läggas på att implementera framtidens 
organisation som beslutades i januari 2018. Målet är att organisa-
tionen ska skapa en tydlighet och ge förutsättningar för att sam-
verka bättre för kommuninvånarna i Värnamo kommuns bästa.

Arbete och välfärd 

Ekonomiskt bistånd. Arbetet med att få personal till ekonomienhe-
ten fortsätter då det fortfarande finns vakanta tjänster. Arbetet med 
rutiner och riktlinjer kommer att fortsätta under 2018. Projekt 
Erkännande fortlöper även under 2018. 

28 879 
Så många besökare hade kommunens 
fritidgårdar totalt under 2017
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Värnamo arbetsmarkandscenter (VAC). Det görs en kontinuerlig 
översyn av verksamheten för att på bästa sätt skapa bra arbetsupp-
gifter för aktuell målgrupp. VAC kommer införa verksamhet som 
omhändertar kommunens begagnade möbler och jobba vidare 
med att följa upp extratjänsterna för att de ska leda till annan 
sysselsättning i form av utbildning eller annan anställning.

Barn och ungdomssektionen

Medborgarförvaltningen står fortsatt för stora utmaningar de 
kommande åren. Att möta barn, ungdomar, föräldrar och vuxna 
så tidigt som möjligt är att prioritera och därför är det angeläget 
att den förebyggande verksamheten bibehålls. För att minska 
antalet externa placeringar är utvecklandet av öppna insatser 
och samverkan mellan olika grupper nödvändiga. Vidare är det 
angeläget att utveckling av insatser på hemmaplan fortgår. Alter-
nativa vårdinsatser utanför hemmet för ungdomar behöver också 
utvecklas exempelvis i stödboendeform. Rekrytering av familje-
hem till ungdomar är en stor utmaning och det finns behov av att 
öka rekryteringen av  familjehem i egen regi för att kunna minska 
antalet konsulentstödda familjehem, dels på grund av kostnader 
men också utifrån att kunna säkerställa kvaliteten på vården. 

Integration och fritid

HVB för ensamkommande barn/ungdomar (EKB). På grund av 
stora förändringar inom EKB-verksamheten, med bland annat 
minskning av personal, kommer fokus vara på kvalitetsarbete 
samt bättre samarbete mellan de olika stegen och med EKB-
myndighet. En översyn av ungdomar och eventuell flytt mellan 
boendena kan vara aktuella för att säkerställa att individen befin-
ner sig på rätt nivå i boendekedjan. Stödboende behöver anpassas 
till de riktlinjer som gäller för den typen av placering. 
 Fritidsgårdsverksamheten. Utveckling av verksamheten är en 
prioritet inom fritidsgårdsverksamheten. Utifrån gjorda utred-
ningar kring fritidsverksamheten arbetar man systematiskt med 
översynen. Vidare är det viktigt att fortsätta med samverkan och 
det förebyggande arbetet, samt ha en drogfri mötesplats där alla 
kulturer är välkomna. 
 Integrationsenheten. Samverkan med andra aktörer, både 
internt och externt, är ett utvecklingsområde när det gäller inte-
grationsfrågor. Tillsammans med projektledaren för DUA 
(Delegationen för unga och nyanlända till arbete) och andra 
aktörer har enheten påbörjat arbetet med att utforma tydligare 
samverkansformer. Bostadsanskaffning är fortsättningsvis en stor 
utmaning och enheten kommer att försöka implementera bostads-
koordinators- tjänst i den befintliga verksamheten. Fler möten 
med föreningar och civilsamhället  är viktigt för nästkommande år 
för att lyfta integrationen i Värnamo kommun till nästa nivå. 

Vuxensektionen 
Utifrån ny lagstiftning behöver personal utbildas inom behandling 
av spelberoende. Som ett led i att minska antalet externa place-
ringar behöver antalet boendeplatser på stödboendet utökas. Detta 
är starkt kopplat till öppenvårdens behov av ändamålsenliga loka-
ler och fortsatt dialog med tekniska förvaltningen kommer att ske. 
Personal som arbetar case manager(CM)-likt kommer troligen att 
rekryteras i syfte att möta upp en målgrupp med allt mer komplex 
problematik. Brukarrevision på CM-verksamheten kommer 
genomföras. Uppstart kommer att ske med ett verksamhetssystem 
för skuld- och budgetrådgivning.

Ekonomi
Drift

Medborgarnämndens driftbudget för 2017 var 132,3 mnkr. Totalt 
förbrukades 134,6 mnkr vilket gav ett underskott på 2,3 mnkr. 
Underskottet motsvarar 1,7 procent av den totala budgeten. 
Medborgarnämndens underskott beror främst på ökade kostnader 
för placeringar, ökade personalkostnader och lägre ersättningar av 
statsbidrag för flyktingmottagning än prognosticerat. Individ- och 
familjeomsorgens underskott kan förklaras av ökade personal-
kostnader på grund av personalomsättning och svårigheter att 
rekrytera vilket resulterat i ett stort behov av inhyrd personal. 
Verksamheten har även haft högre kostnader för placering av 
barn- och unga samt familjefridsärende både jämfört mot årets 
budget och föregående år. Kostnader för verksamheten med för-
sörjningsstöd redovisar ett underskott på 6,3 mnkr, men kostnaden 
för ekonomiskt bistånd har sjunkit betydligt mot föregående år 
och redovisar ett överskott jämfört mot budget. Integration och 
flyktingmottagning redovisar överskott med 21,4 mnkr varav 
12 mnkr avser mottagande av ensamkommande barn. Arbets-
marknadsenheten redovisar också ett överskott i årets driftbudget 
med 1,1 mnkr jämfört mot föregående års underskott och detta 
beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Investeringar

Medborgarnämndens investeringsbudget för 2017 var 1,4 mnkr. 
Totalt förbrukades 0,7 mnkr vilket gav ett överskott på 0,7 mnkr. 
Överskottet i medborgarnämndens investeringsbudget kan för-
klaras med att förvaltningen under 2017 inte har investerat i nya 
inventarier utan istället kunnat återanvända tidigare införskaffade 
inventarier vid behov. Förvaltningen har inte heller hunnit in-
vestera i planerade moduler i verksamhetssystem under året utan 
detta kommer under 2018 istället. 
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Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter -98,8 -113,0 14,2 -137,9

Kostnader 231,1 247,6 -16,5 267,0

Nettokostnad 132,3 134,6 -2,3 129,1

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Medborgarnämnd/-förvaltning 20,4 19,6 0,8 21,7

Fritidsverksamhet 6,5 6,2 0,3 16,2

Föreningar 0,0 0,0 0,0 2,7

Vuxen, missbruk 11,9 13,0 -1,1 11,7

Barn, familj och ungdomsverk-
samhet

45,0 63,5 -18,5 59,4

Försörjningsstöd 29,3 35,6 -6,3 31,0

Integration- och Fritidsektion 0,6 -20,8 21,4 -32,7

Sysselsättning 18,6 17,5 1,1 19,1

Nettokostnad 132,3 134,6 -2,3 129,1

Ekonomi i sammandrag

Investeringar

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Utgifter 1,4 0,7 0,7 1,2
Nettoinvesteringar 1,4 0,7 0,7 1,2

Största investeringar
Medborgarförvaltningen, 
inventarier 0,5 0,1 0,4 0,7
Medborgarförvaltningen, IT 0,9 0,6 0,3 0,5

Nyckeltal

2017 2016 2015

Arbetsmarknad
Antal inskrivna 31/12 201 167 182

Barn och Ungdom
Antal i institutionsvård 31/12 13 16 10
Antal barn i familjehemsvård 31/12 39 41 32
Antal anmälningar 1 062 1 392 1 315
Antal ansökningar 169 129 84

Ekonomi
Antal hushåll 612 736 781
Antal nybesök 439 561 515

Integration och Fritid
Förmedlade tolkar 12 763 16 482 11 912
Antal barn Bryggan, Bron, Slussen, Östbo 63 86 107
Totalt flyktingmottagande 115 102 96
Antal besök fritidsgårdar 28 879 33 598 33 907

Vuxen
Antal i institutionsvård 31/12 6 2 1

Eva-Lena Reineholm och Åsa Ekblad packade böcker inför flytten av Stadsbiblioteket från Cupolen till Gummifabriken.
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Överförmyndaren
Mål och resultat 

DELAKTIGHET – medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Mål: Bedömning:

Handläggarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning. Handläggarna är delaktiga i arbetet.

Överförmyndarens externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Enkät till uppdragstagare: Andel nöjda med överförmyndaren vad gäller
• Tillgänglighet
• Ge svar på frågor
• Ge information om verksamheten
• Ge återkoppling om verksamhetens resultat och ger möjlighet att påverka

Mätning 
saknas

83 %
93 %
65 %
29 %

Öka med
5 %-enheter

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt 
svar på en enkel fråga under arbetsdagen.

42 % 67 % 90 %

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

67 % 75 % 75 %

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Mål: Bedömning:

Överförmyndarverksamheten skapar goda förutsättningar att rekrytera, kompetensutveckla och behålla personal och ställföreträdare. 

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Enkät till uppdragstagare: Andel som svarar att de är nöjda med överförmyndarverksamhetens 
arbete att 
• Ge det stöd uppdragstagaren behöver
• Ge grundutbildning
• Ge uppföljande utbildning/ kompetensutveckling

Mätning 
saknas

92 %
68 %
56 %

Öka 5 %-
enheter

Antalet ställföreträdare < 65 år 260 240
Öka 2 %-
enheter

Antalet ställföreträdare som genomgått grundutbildning – 75 % 50 %

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Mål: Bedömning:

Överförmyndaren minskar sin klimatpåverkan inom områden resande och pappersförbrukning. 

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Andelen bokade el- /gasbilar avseende tjänsteresor inom GGVV. – –
Öka med 

2 %-enheter

Antal samarbetskommuner som erbjuds utbildnings- och informationsträffar 2 2 2

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

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

Mål: Bedömning:

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

Indikatorer: 2016: 2017: Målnivå 2017:

Efter anmälan inkommit ska handläggning påbörjats inom 14 kalenderdagar. 65 % 100 % 70 %

Minst 90 % av alla inkomna årsredogörelser ska vara granskade senast 30 juni varje år. 90 % 90 % 90 %

Ensamkommande barn skall ha god man senast inom fem arbetsdagar från att ansökan 
inkommit.

3 2 2
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Detta gör Överförmyndaren 

Överförmyndaren utövar tillsyn över och granskar gode mäns/för-
valtares och förmyndares verksamhet. Överförmyndaren i Värnamo 
ingår i organisationen ”Överförmyndare i samverkan GGVV”. 
I denna organisation ingår, förutom Värnamo, överförmyndarna i 
Gnosjö, Vaggeryd samt överförmyndarnämnden i Gislaved.

Mål och resultat 2017

Överförmyndarkansliet genomförde i en enkät med ställföreträ-
darna en kvalitetsmätning av överförmyndarkansliets verksamhet. 
Frågeställningarna var i huvudsak kompatibla med de mål som 
finns för myndigheten varför ett tillförlitligt underlag presen-
terades. I de allra flesta frågor visar resultatet på mycket höga 
omdömen och resultatuppfyllelse.

Jämförelse av resultat

Mycket god resultatuppfyllelse. Dock bör utbildningsinsatserna 
prioriteras.

Detta har hänt under 2017

Under året har överförmyndarverksamheten i Sverige allt mer 
debatterats och frågan om huruvida det framledes borde vara ett 
statligt ansvar med fast anställda ställföreträdare lyfts fram. 
Riksrevisionen granskar för närvarande frågan

Ensamkommande barn (EKB)

2017 medförde stora förändringar för verksamheten med de 
ensamkommande barnen. Migrationsverkets hantering av dessa 
ärenden med åldersuppskrivningar och därmed följande utvis-
ningsbeslut har varit såväl administrativt som arbetsmässigt/käns-
lomässigt svårt för både vår personal och gode män. Bristande 
nationella klarlägganden har också medfört att bedömningsgrun-
derna nationellt varierat påtagligt.
 Nytt ersättningssystem med bland annat schablonbidrag och för 
stora grupper helt indragna bidrag har införts.

Kansliet

Personalstyrkan har under året varit oförändrad och bemanningen 
bedöms vara tillräcklig för den ordinarie verksamheten. Dock 
behövs mer resurser för vissa övriga åtgärder såsom uppgradering 
av överförmyndarens verksamhetssystem till webben. 

Gode män och förvaltare

Utvecklingen pekar på en stadigt ökad  efterfrågan på ställföre-
trädare och rekrytering av gode män och förvaltare till de allt mer 
komplexa uppdragen är problematisk. Överförmyndaren väljer att 

i en allt större omfattning anlita professionella förvaltare för dessa 
uppdrag. Det bör dock noteras att uppdragen fortfarande är per-
sonliga och det är endast formerna för utbetalning av ersättning/
arvode som skiljer sig från de enkla uppdragen.

Framtida utveckling

Ensamkommande barn (EKB)

Verksamheten med de ensamkommande barnen kommer under 
året att minska och för hela GGVV beräknas endast ett 20-tal barn 
per år. Vid årsskiftet fanns i GGVV cirka 70 barn som ännu inte 
fått besked varav 27 var hemmahörande i Värnamo. För dessa 
barn utgår ingen ersättning från Migrationsverket och arvodes-
kostnader med mera övergår till att bli en kommunal kostnad.  

Kansliet

Under året kommer EKB-verksamheten efterhand att minska men 
faktiskt behov kvarstår. 

Gode män och förvaltare

Sedan halvårsskiftet finns möjligheten för den enskilde att upprät-
ta en så kallad framtidsfullmakt för någon som fullmaktsgivaren 
har förtroende för. Framtidsfullmakten ska bevittnas av två ojävi-
ga vittnen och träder i kraft efter fullmaktshavarens bedömning. 
Det har också blivit möjligt för anhörig till en sjuk maka eller 
make att sköta den vardagliga ekonomin, men inte mer. På sikt 
kommer det att påverka överförmyndarverksamheten i viss mån 
genom att behovet av godmanskap minskar något.
 Förvaltarskapen ligger fortfarande på en hög nivå samtidigt 
som de blivit allt mer komplexa. Av det skälet anlitar överför-
myndaren allt fler professionella förvaltare.

ärenden
479

Så många överförmyndarärenden fanns under 2017.
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Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter -4,0 -3,8 -0,2 -4,3

Kostnader 5,9 5,7 0,2 6,1

Nettokostnad 1,9 1,9 0,0 1,8

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Överförmyndarverksamhet 1,9 1,9 0,0 1,8

Nettokostnad 1,9 1,9 0,0 1,8

Ekonomi i sammandrag

Nyckeltal

2017 2016 2015

Antal ärenden 479 530 547

Godmanskap enligt FB 11:4 231 234 230

Förvaltarskap enligt FB 11:7 46 48 40

Ensamkommande barn 37 91 113

Årsberättelse per nämnd – Överförmyndaren

Ekonomi

Drift

Överförmyndarens driftbudget för 2017 var 1,9 mnkr. Utfallet blev 
väldigt nära budget, vilket resulterade i ett överskott på 17 tkr. 
Överskottet motsvarar 0,9 procent av den totala budgeten. Under-
skottet på kostnaden för gode män/förvaltare härrör sig i första 
hand på ökade kostnader för förvaltarskap, som inte bara ökar 
över tiden, men framför allt blir allt mer komplexa. Överskottet 
om 0,3 mnkr beror på utbetalningar avseende 2015–2017 från 
migrationsverket som fått ökade resurser i denna del.
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Kommunens revisorer
Detta gör kommunens revisorer 

Kommunrevisionen arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. 
Revisorerna arbetar för ökad effektivitet och säkerhet i kommu-
nen. Kommunrevisionen granskar samtliga nämnder och förvalt-
ningar, och samordnar lekmannarevisionen av kommunens bolag 
och stiftelser.
 Kommunfullmäktige väljer revisorer som ska granska att 
kommunens verksamhet drivs enligt fullmäktiges beslut och på ett 
bra sätt. Revisionen är demokratins sätt att kontrollera och främja 
kommunens verksamhet.

Detta har hänt under 2017

Gemensamt kommunens revisorer

Som ett led i revisionsuppdraget har kommunens revisorer under 
året haft överläggningar med presidierna i kommunstyrelsen och 
samtliga övriga nämnder. Resultatet av dessa träffar har varit en 
viktig del av revisorernas risk- och väsentlighetsanalys. Iakttagel-
serna har också sammanställts i en rapport som överlämnats till 
berörda nämnder och styrelsen.
 Överläggning med tjänstemän har skett i specifika frågor. 
Revisionen har vid ett flertal tillfällen träffat kommunfullmäktiges 
presidium och avstämningar kring revisionens arbete har skett. 
 Kommunens revisorer har under året deltagit i en nätverksträff 
i Tylösand. 
 Under hösten/vintern 2017 har revisorerna genomfört upphand-
ling av sakkunniga biträden. Resultatet av upphandlingen blev ett 
byte av revisionsbyrå.
 Under 2017 har följande granskningar genomförts:
• Granskning av delårsbokslut och årsbokslut
• Grundläggande granskning av nämnder och styrelse
• Granskning av besökssäkerhet och skalskydd inom förskola 
 och grundskola
• Granskning av skolledarrollen
• Granskning av dricksvattenförsörjning
• Granskning av bemanning och vikariehantering i service-
 nämnden

• Granskning av hemsjukvården

Driftverksamhet

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnader 1,5 1,5 0,0 1,5

Nettokostnad 1,5 1,5 0,0 1,5

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017 Avvikelse

Bokslut 
2016

Revision 1,5 1,5 0,0 1,5

Nettokostnad 1,5 1,5 0,0 1,5

Ekonomi i sammandrag

Under 2017 har följande granskningar påbörjats:
• Granskning av kostorganisationen
• Granskning av samhällsbyggnadsnämndens tillsyn och 
 uppföljning av livsmedel-, miljö- och hälsoskyddstillsyn

De påbörjade granskningarna kommer att slutredovisas 2018.

Framtida utveckling

Gemensamt kommunens revisorer

Under 2018 väntas behovet av utbildningsinsatser att öka.

Ekonomi

Drift

Kommunens revisorers driftbudget för 2017 var 1,5 mnkr. Totalt 
förbrukades 1,5 mnkr, en avvikelse på 18 tkr jämfört med budget. 
Underskottet motsvarar 1,2 procent av den totala budgeten. 
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Filmen ”The Square”, inspirerad av konstverket Rutan på Flanaden i Värnamo tilldelades Guldpalmen vid filmfestivalen i Cannes och det skapade en hel del 
uppmärksamhet  i medierna. Kulturchef Lars Alkner intervjuas i Rutan.

Hälsocenter fick årets folkhälsopris av Region Jönköping.
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På senvåren brann det i Flymosse utanför Bredaryd, som mest omfattade branden 500 hektar.

Värnamo kommun samlade alla medarbetare under några dagar i oktober för att samtala om medarbetarskap, värdegrund, vision med mera.
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Finansiering och övrig verksamhet

Anslag till kommunstyrelsens förfogande

I budget 2017 fanns anslag på 1,5 mnkr till kommunstyrelsens 
förfogande för oförutsedda behov. Av detta anslag återstod vid 
årets slut 0,2 mnkr.
 Ett särskilt anslag på 4 mnkr fanns i budget 2017 för kvali-
tetsutveckling av verksamheterna i syfte att nå de övergripande 
målen. Av detta anslag återstod vid årets slut 1 mnkr.
 Nytt i budget från 2017 var att det avsattes 10 mnkr för kompe-
tenshöjande åtgärder som ska leda till verksamhetsutveckling. 
Av detta anslag återstod vid årets slut 3 mnkr.

Pensioner

Nettokostnaderna för pensioner uppgick till 44,1 mnkr och över-
steg budget med hela 12 mnkr. Det finns i första hand fyra orsaker 
till detta.
 De avgiftsbestämda ålderspensionerna blev cirka 2 mnkr högre 
än budgeterat, avsättning till pensioner för förtroendevalda räk-
nades om och översteg budget med cirka 4 mnkr. Ett nytt sätt att 
beräkna indexjustering för framtida utbetalningar av tjänstepensio-
ner har börjat tillämpas från 2017. Det innebär en engångskostnad 
på drygt 4 mnkr. Det personalomkostnadspålägg som läggs på alla 
löneutbetalningar innebar cirka 3 mnkr mindre än beräknat. Detta 
pålägg är från 2018 ökar med 0,6 procentenheter enligt rekom-
mendation från SKL. 
 Den inlösen av pensionsrätt intjänad före 1998 som kommunen 
gjort genom åren har gett god avkastning och genom den över-
skottsfond som finns har ytterligare drygt 3,3 mnkr i framtida 
pensioner kunnat lösas in under det gångna året.
 Kommunen brukar dessutom, om ekonomi så tillåter, även 
genomföra en frivillig inlösen (teckna försäkring) för vissa 
pensionsrätter intjänade före 1998. Så har inte skett de senaste 
åren. Senaste inlösen gjordes 2013 och då med 9,9 mnkr inklusive 
särskild löneskatt. Inlösen innebär att kostnaden tas i förväg och 
avkastningen på kapitalet antas finansiera indexökningen av 
pensionerna.

Personalomkostnader

Utöver återbetalningen har AFA Försäkringar beslutat att under en 
period inte ta ut någon löpande avgift. Denna tillfälliga sänkning 
av premien innebär drygt 4 mnkr i minskade kostnader varje år. 
Någon återbetalning av tidigare inbetalda premier till AFA För-
säkringar har inte skett under 2017.
 Det interna personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) uppgick 
under 2017 till 38,6 procent av bokförd lönekostnad, vilket 
förvaltningarna betalar till finansieringen. Finansiering använder 
dessa medel till att betala de verkliga arbetsgivaravgifterna, 

personalförsäkringarna och pensioner för de nu anställda. Den 
sänkningen av arbetsgivaravgifterna för de allra yngsta och äldsta 
anställda som funnits under några år har numera tagits bort.
Under 2017 uppgick det interna PO-pålägget till sammanlagt 
415 mnkr. 

Kapitaltjänstintäkter

Förvaltningarna betalar en intern ersättning till finansiering för 
avskrivningar och ränta på det kapital som finns bundet i gjorda 
investeringar. I budget var denna ersättning beräknad till 
143,5  mnkr. Utfallet blev 145,6 mnkr; alltså ett budgetöverskott 
på +2,1 mnkr. Orsaken till överskottet är främst högre ersättning 
från VA-kollektivet för avskrivningar.

Avskrivningar och nedskrivningar

Från 2015 infördes komponentavskrivningar istället för schablon-
mässiga avskrivningar. Förändringen har skett även i det privata 
näringslivet och ingår där i de så kallade K3-reglerna. Den nya 
hanteringen innebär längre avskrivningstider på de anlägg-
ningstillgångar som fanns vid 2015 års ingång. Effekten blev 
att de årliga avskrivningarna minskade avsevärt vid tillfället för 
övergången. 
 Genom de omfattande investeringarna som kommunen gör ökar 
dock avskrivningarna varje år. I 2017 års budget fanns 94,1 mnkr 
avsatta för avskrivningar, utfallet blev 100,3 mnkr. En del av 
denna avvikelse (2,1 mnkr) avser vatten och avlopp.

Allmän kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning och 

fastighetsavgift

Skattesatsen var under 2017 oförändrad, det vill säga 21,52 
procent. 
 Årets intäkter i form av allmän kommunalskatt och kommunal-
ekonomisk utjämning (exklusive kommunal fastighetsavgift) har 
budgeterats till 1 802,9 mnkr. Utfallet blev 1 816,7 mnkr, skillna-
den mot budget blev +13,8 mnkr. Något fler invånare 2016-11-01 
innebar att intäkterna blev något högre men framförallt utveck-
lingen av skatteunderlaget och byggbonus (generellt statsbidrag) 
med 6 mnkr bidrog till högre skatteintäkter och statsbidrag. 
 Den slutliga avräkningen av skatteintäkterna sker först när 
deklarationerna för 2017 är färdiggranskade. Den ekonomiska 
regleringen sker i januari 2019.
  Den kommunala fastighetsavgiften var budgeterad till 
58,1 mnkr. Senaste prognos på utfallet pekar mot 60,7 mnkr, 
vilket är 2,6 mnkr högre än budget. 
 I samband med verksamhetsövergångar mellan landstinget och 
kommunerna i länet har avtal om mellankommunal utjämning 
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tecknats mellan kommunerna. Detta för att under en period 
minska effekterna av skatteväxlingen. Under 2017 har kommunen 
betalat 1,6 mnkr i sådan utjämningsavgift. 2017 var sista året då 
denna utjämning tillämpades.

Finansiella intäkter och kostnader

Borgenavgifterna från de bolag som erhållit kommunal borgen till 
lån har inneburit 0,3 mnkr mer i intäkter än budgeterat. Orsaken 
är ökad upplåning hos bolagen. 
 Värnamo Stadshus AB har utdelat 1,5 mnkr till Värnamo 
kommun i aktieutdelning under 2017. Det är samma belopp som 
under 2016.
 Kommunen planerade att under året uppta 159 mnkr i nya lån 
för att finansiera delar av investeringarna. Några nya lån har inte 
upptagits. Anledningen är ett högre resultat 2016 och 2017 än 
budget men också tillförda medel genom försäljning av fastighe-
ter. En stor orsak är också att flera stora investeringar förskjutits 
framåt i tid.
 Räntenivåerna har fortsatt att vara extremt låga. Dessa faktorer 
har tillsammans inneburit att räntekostnaderna blivit 2,5 mnkr 
lägre än budgeterat. 
 Sammantaget uppgår finansnettot till +3,9 mnkr, vilket är 
2,7 mnkr bättre än budget.

Realisationsvinster/-förluster

Realisationsvinsterna vid fastighets- och inventarieförsäljningar 
uppgår under 2017 för hela kommunen till sammanlagt 12,5 mnkr. 
Den del som avser försäljning av anläggningstillgångar (anskaffade 
för stadigvarande bruk) ska avräknas vid jämförelse med det så 
kallade balanskravet enligt kommunallagen. Det belopp som ska 
avräknas uppgår under 2017 till 11,1 mnkr. 

Övrigt

Förseningen i färdigställandet av lokalerna i Gummifabriken har 
inneburit att kommunen inte kunnat påbörja förhyrningen av vissa 
lokaler. Därmed blev 5,7 mnkr av avsatta medel till detta kvar.
 Beslut har under 2017 fattats att omvandla insatskapitalet hos 
Jönköpings läns Kreditgarantiförening på 500 tkr till ett bidrag.  
Effekten blir en kostnad som belastar 2017. 

Driftverksamhet
Belopp i miljoner kronor (mnkr) Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse Bokslut 2016

Intäkter -2 450,1 -2 485,5 35,4 -2 385,0

Kostnader 582,0 591,2 -9,2 548,1

Nettokostnad -1 868,1 -1 894,3 26,2 -1 836,9

Resultat per verksamhetsblock
Budget 
2017

Bokslut 
2017

Av-
vikelse

Bokslut 
2016

KF/KS oförutsedda behov 
(resterande del av 1,5 mnkr i 
anslag för fördelning) 0,2 0,0 0,2 0,0

Särskilda satsningar för 
kvalitetsutveckling (resterande 
del av 4 mnkr i anslag för 
fördelning) 1,0 0,0 1,0 0,0

Särskilda satsningar för kom-
petensutveckling (resterande 
del av 10 mnkr i anslag för 
fördelning) 3,0 0,0 3,0 0,0

Övriga mindre verksamheter 7,1 0,5 6,6 -0,6

Reavinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar 0,0 -10,9 10,9 -18,6

Reavinster vid försäljning av 
exploateringsområden 0,0 -1,4 1,4 -2,7

Pensioner, netto 32,1 44,1 -12,0 44,3

Personalomkostnader, netto 0,0 0,0 0,0 -2,3

Kapitaltjänstintäkter från 
förvaltningarna -143,5 -145,6 2,1 -143,7

Avskrivningar/nedskrivningar 94,1 100,3 -6,2 88,9

Allmän kommunalskatt, 
utjämning, fastighetsavg. -1 860,9 -1 877,4 16,5 -1 797,6

Finansiella intäkter -6,6 -7,0 0,4 -7,1

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

Nettokostnad -1 868,1 -1 894,3 26,2 -1 836,9

Ekonomi i sammandrag

Nytt i budget från 2017 var att det avsattes 10 mnkr för 
kompetenshöjande åtgärder som ska leda till verksamhets-
utveckling. Av detta anslag återstod vid årets slut 3 mnkr.

miljoner kronor för 
kompetenshöjande 

åtgärder

10
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Sammanställd redovisning 

Förvaltningsberättelse

Värnamo Elnät AB
Värnamo  Energi 
Produktion AB

Värnamo Stadshus AB

Värnamo kommun

Värnamo Energi AB Finnvedsbostäder AB
Värnamo Kommunala
Industrifastigheter AB

Översikt

En stor del av den kommunala verksamheten bedrivs i aktiebolag 
eller annan företagsform. För Värnamo kommun utgör detta 20 % 
(19 %) av hela ”koncernens” omsättning, som år 2017 uppgick till 
2 862 mnkr (2 725 mnkr). 
 Landets kommuner har valt att organisera sig på olika sätt och 
bildat bolag i varierande omfattning. I Värnamo har bolagisering 
skett av boendet i flerfamiljshus (Finnvedsbostäder AB), elhandel, 
elnät, fjärrvärme, gas, datakommunikation och energitjänster 
(Värnamo Energi AB).
 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB äger och förvaltar 
fastigheten Gummifabriken (Knekten 16) i Värnamo. 
 Vatten-, avlopps- och renhållningsverksamheten är områden 
som många kommuner bolagiserat, så har inte skett i Värnamo 
kommun utan verksamheten bedrivs i förvaltningsform. 
 Värnamo kommun äger ett moderbolag - Värnamo Stadshus 
AB. Detta bolag är ett holdingbolag som i sin tur är ensam ägare 
till de tre dotterbolagen. 
 Värnamo Energi AB äger i sin tur hela Värnamo Energi Produk-
tion AB och Värnamo Elnät AB.

Ägarförhållanden 

I april 2010 förvärvade Värnamo kommun resterande 45 % av 
aktierna i Värnamo Energi AB från E.ON. Bolaget blev därmed 
helägt av Värnamo kommun.
 I november månad 2010 sålde Värnamo kommun Gummifabri-
ken (Knekten 16) till det vilande kommunägda bolaget Värnamo 
Kommunala Industrifastigheter AB. Bolaget övertog fastigheten 
till bokfört värde och övertog också ansvaret för den påbörjade 
ombyggnationen. Det vilande bolaget blev därmed åter aktivt.
 I slutet av 2010 genomfördes en koncernbildning. Hela Vär-
namo kommuns aktieinnehav i Finnvedsbostäder AB, Värnamo 
Energi AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB sål-
des till det nybildade holdingbolaget Värnamo Stadshus AB. Detta 
bolag ägs till 100 % av Värnamo kommun. 
 Under 2017 har Värnamo Energi ABs dotterbolag Växjö Värna-
mo Biomass Gasification Centre AB (VVBGC) fussionerats med 
moderbolaget.

Även Finnvedsbostäders dotterbolag Studentbostäder AB har 
under 2017 fussionerats med sitt moderbolag.

Resultat och ekonomisk ställning

Den sammanställda redovisningen för år 2017 visar en vinst på 
104,7 mnkr (129,3 mnkr). Tillgångarna i den kommunala ”kon-
cernen” uppgår till 4 950 mnkr (4 616 mnkr) och de långfristiga 
skulderna till 2 222 mnkr (2 102 mnkr). Soliditeten är vid årets 
utgång 38,0 % (38,5 %).

Interna affärer 

Köp och försäljning av varor och tjänster, dels inom kommun-
koncernen samt dels inom bolagskoncernen, uppgår till 134 mnkr 
(141 mnkr). De koncerninterna kortfristiga fordringarna och skul-
derna uppgick vid årets slut till 121 mnkr (155 mnkr). 

Vision och övergripande mål för 
Värnamo kommuns företagskoncern 
Kommunen vision gäller även för bolagskoncernen ”Värnamo – 
Den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035”. 
De övergripande mål som gäller sedan 2016 för Värnamo kommun 
gäller också för bolagen i företagskoncernen. 
 Under 2017 har bolagen tagit fram nya mål som gäller från 
2018. I avvaktan på att dessa nya bolagsmål ska börja gälla har 
uppföljning för 2017 gjorts enligt de tidigare målen. 
 Kommunfullmäktige har antagit syfte med de kommunägda 
bolagen enligt följande. ”De företag som ägs av Värnamo kommun 
skall på affärsmässiga grunder erbjuda kunderna tjänster/service 
kostnadseffektivt och med rätt kvalitet.”

Övrig upplysning

Nedanstående del av förvaltningsberättelsen i den sammanställda 
redovisningen avser i första hand förhållanden i de kommunala 
bolagen. Förhållandena i Värnamo kommun framgår i andra delar 
av årsredovisningen.
 



91

Sammanställd redovisning 

Väsentliga händelser i bolagen under 
räkenskapsåret

Moderbolaget Värnamo Stadshus AB

Värnamo Stadshus AB har under maj och november månader haft 
ägarsamråd med de tre dotterbolagen. Rapportering från dessa har 
skett till kommunstyrelsen.
 Under året har bolaget erhållit aktieutdelning från Värnamo 
Energi AB med 4.000.000 kronor och från Finnvedsbostäder AB 
med 83.000 kronor.

Värnamo Energi AB

Fortsatt stora investeringar har gjorts i bolagen som ingår i Vär-
namo Energikoncernen, därmed har många nya kunder anslutits 
till näten.
 Vindkraften har motsvarat förväntningarna i producerade voly-
mer, men elpriserna under året har varit låga.
 Värmeproduktionen har minskat jämfört med budget, då årets 
graddagar motsvarar 90 % av ett normalår. Produktionen har skett 
i huvudsak med biobränslen.
 Kommunikationsverksamheten har fortsatt att växa med den 
fortsatta fiberutbyggnaden i hela kommunen.
  Fortsatt vädersäkring av elnäten har skett och kvaliteten och 
leveranssäkerheten är hög. 

Finnvedsbostäder AB

I Värnamo pågår projekt kvarteret Städet, i etapp 1 är det nypro-
duktion av 74 lägenheter färdigställda under november 2017 till 

Koncernen 
Värnamo Energi Finnvedsbostäder AB

Värnamo Kommunala
Industrifastigeter AB

Mål Målnivå Nuläge Målnivå Nuläge Målnivå Nuläge

1. Kunder till av Värnamo kommun ägda företag ska uppleva 
att de tjänster och den service som tillhandhålls bidrar till att 
de ska känna sig trygga.

>76 88,1 >4,4
4,3 av 5,0

(2014)

2. Kunder till av Värnamo kommun ägda företag ska uppleva 
att de tjänster och den service som tillhandhålls bidrar till att 
Värnamo är en attraktiv kommun att leva och bo i.

>75 78,8 4,3 av 5,0
4,3 av 5,0

(2014)

3. Verksamheten i företagen ska bedrivas på affärsmässiga 
grunder. Årets resultat och företagens soliditet ska följa de 
individuella ägardirektiv som upprättats för varje företag.

Årets resultat 
(före bokslutsdisp.)

Årets resultat 
(före bokslutsdisp.)

Årets resultat 
(före bokslutsdisp.)

6 % över snittet för 
5-årig statsobliga-

tionsränta

+49,4 
mnkr

2 % över 
SLR f g år

+20,4 
mnkr

Långsiktigt 
positivt

-8,8 
mnkr

Soliditet Soliditet Soliditet

30-50 % 46,2 % >10 % 15,0 % 1,3 %

4. Medarbetarna i de kommunägda företagen ska vara nöjda 
med sin upplevda arbetssituation i frågor som delaktighet, 
respektfullt bemötande, ledarskap och personlig utveckling.

>74
73

(2017)
>4,0

3,9 av 5,0
(2014)

5. Företagens kunder ska vara nöjda med företagets miljö-
arbete i sin helhet.

>77
80,7

(2017)
>4,4

4,4 
(2014)

Uppföljning av övergripande mål för bolagskoncernen (2016-12-31)

april 2018. Städet etapp 2 har påbörjats med ytterligare 67 lägen-
heter där etappvis inflyttningar planeras med start januari 2019.
 Även nya studentbostäder byggs i kvarteret Väktaren, Värna-
mo. Det blir 24 lägenheter med inflyttning till höstterminen 2018.
 På kvarteret Högaloft, Värnamo, har ombyggnad gjorts av 119 
lägenheter med bland annat nya kök, fönsterbyte och balkong-
fronter. Ombyggnaden färdigställdes till semestern 2017.
 Ombyggnad av fastighet Bor 1:101 till kommunens första 
trygghetsboende har påbörjats. Detta blir inflyttningsklart i sep-
tember 2018.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB (VKIAB)

Från 2017 har VKIAB från Värnamo kommun fått uppdraget att 
genomföra och utveckla konceptet Gummifabriken. 
 Under våren fortsatte byggnationen av etapp 2. I juni skrev 
generalentreprenören under ett avtal att byggnationen skulle vara 
klar till den planerade invigningen i september. 
 I augusti meddelade generalentreprenören dock att byggnatio-
nen inte skulle bli klar till invigningen och invigningen fick flyttas 
fram. 
 Vkiab krävde nytt datum för färdigställande och en ny tidplan 
men detta levererades aldrig. I slutet av september minskade 
personalstyrkan på byggarbetsplatsen. Detta föranledde att Vkiab 
sa upp avtalet med generalentreprenören. I oktober ingicks istället 
avtal med en ny generalentreprenör.
 I december öppnade restaurangen, Livesalen och biografen. 
Dessutom flyttade de första hyresgästerna in i Gummifabrikens 
hyresgästanpassade kontorsyta i etapp 2. Då lämnades även 
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besked om färdigställande av flera av de resterande delarna till 
i början av 2018. I samband med restaurangens öppnande tog 
restauratören över konferensverksamheten i huset. 
 Generalentreprenörens försening av byggnationen fick kon-
sekvenser för bolagets resultat då budgeterade hyresintäkter för 
kvartal 3 och 4 i etapp 2 uteblev. 

Övriga händelser i koncernen

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2017 om nya ägardi-
rektiv för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, vilket 
innebär ett utvidgat uppdrag för bolag att även ta ansvar för att 
konceptet Gummifabriken utvecklas.
 Förseningar i färdigställandet av ombyggnationen av Gum-
mifabriken har föranlett diskussion inom styrelsen för Värnamo 
Stadshus AB men också i dialog med styrelsen för Värnamo 
Kommunala Industrifastigheter AB.
 Beslut om en fortsatt satsning på bredband har under maj 2017 
fattats av kommunfullmäktige. Satsningen innebär att i princip 
alla invånare i kommunen ska erbjudas bredbandsanslutning via 
fiber. Utbygganden ska vara klar under 2020.

Framtida utveckling i bolagen

Värnamo Energi AB

De påbörjade investeringarna och utbyggnadsplanerna kommer 
att fortsätta under 2018. 

Finnvedsbostäder AB

Bolaget har god tillgång till byggbara tomter vilket gör att bolaget 
ser ljust på framtiden och har projekt som omfattar fler än 200 nya 
lägenheter för produktionsstart.
 Finnvedsbostäders vision följer kommunens - den mänskliga 
tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 är en ledstjärna som 
ligger helt i linje med bolagets ansvar att vara ett verktyg för en 
god bostadsförsörjning i Värnamo kommun.
 Det är viktigt att bolaget kan behålla en god vinstnivå vilket 
med nuvarande förutsättningar innebär 15 mnkr efter skatt och 
därmed behålla aktuell soliditet på 15 %.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

Under 2018 färdigställs övriga delar av Gummifabriken. Under 
februari månad färdigställs biblioteket, kulturförvaltningens 
kontor, Teknikcentret samt huvudentrén. De resterande delarna 
färdigställs under våren.
 Vkiab och verksamheterna i Gummifabriken jobbar målmedve-
tet vidare med konceptet och tar emot flertalet evenemang i huset.

Övrigt koncernen

Ett närmare samarbete mellan bolagen i koncernen eftersträvas 
hela tiden. Den påbörjade diskussionen om samarbete i personal-
frågor kommer att fortsätta under 2018. Vidare kommer bolagens 
delaktighet i kommunens kontaktcenter som startas under 2018 att 
diskuteras. Även samarbete i arkivfrågor kommer att diskuteras 
mellan kommunen och bolagen.
 Värnamo kommun har utnämnt 2018 till ett språkår, vilket 
innebär att det som produceras ska bli mer lättillgängligt för mot-
tagaren. En diskussion om bolagens delaktighet kommer att föras 
under våren 2018.
 Kommunen har initierat en utredning om en effektivare fastig-
hetsförvaltning. Det samarbete som finns mellan kommunens fast-
ighetsavdelning och Finnvedsbostäder AB kommer att successivt 
fördjupas.
 En utbildning i offentlighet och sekretess genomförs i kom-
munens regi under våren 2018. Även bolagen kommer att delta i 
denna.
 Ytterligare områden där närmare samarbete kan ske kommer att 
diskuteras.

Storåns kanotled invigdes i maj och för att fira fanns bland annat Drillflickorna på plats.



93

Sammanställd redovisning 

KONCERN KOMMUN

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not
Kommunkoncernen 

2017
Kommunkoncernen 

2016
Värnamo kommun 

2017
Värnamo kommun 

2016

Verksamhetens intäkter A 984,9 927,7 554,5 537,2

Verksamhetens kostnader A -2 523,9 -2 381,7 -2 263,6 -2 150,8

Nettokostnader exkl avskrivningar -1 539,0 -1 454,0 -1 709,1 -1 613,6

Avskrivningar -189,8 -177,7 -99,7 -88,3

Verksamhetens nettokostnader -1 728,8 -1 631,7 -1 808,8 -1 701,9

Skatteintäkter 1 562,1 1 497,3 1 562,1 1 497,3

Generella statsbidrag och utjämning 315,2 300,3 315,2 300,3

Finansiella intäkter 0,9 2,4 6,9 6,7

Finansiella kostnader -29,9 -32,9 -3,1 -2,5

Resultat efter finansiella poster 119,5 135,4 72,3 99,9

Skatt på årets resultat -14,8 -6,1 – –

Årets resultat 104,7 129,3 72,3 99,9

Balanskravsutredning

Årets resultat enligt resultaträkningen 84,7 129,3 72,3 99,9

Reducering av realisationsvinster -11,1 -18,7 -11,1 -18,7

Årets utvidgade balanskravsresultat 73,6 110,6 61,2 81,2

Sammanställd resultaträkning

Storåns kanotled invigdes i maj och för att fira fanns bland annat Drillflickorna på plats.
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KONCERN KOMMUN

Belopp i miljoner kronor (mnkr) Not
Kommunkoncernen 

2017
Kommunkoncernen 

2016
Värnamo  kommun 

2017
Värnamo  kommun 

2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 3 584,8 3 208,6 1 701,4 1 622,0

Maskiner och inventarier 705,9 711,4 145,0 129,2

Finansiella anläggningstillgångar 29,7 38,4 21,2 19,2

Summa anläggningstillgångar 4 320,4 3 958,4 1 867,6 1 770,4

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 11,6 12,1 11,6 12,1

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd, lager och exploateringsfastigheter 17,5 22,5 5,8 8,8

Kortfristiga fordringar A, B 251,7 238,8 154,1 158,4

Kassa och bank 348,5 384,2 335,3 371,1

Summa omsättningstillgångar 617,7 645,5 495,2 538,3

SUMMA TILLGÅNGAR 4 949,7 4 616,0 2 374,4 2 320,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

Eget kapital

Eget kapital C 1 882,6 1 775,5 1 488,1 1 413,4

Därav årets resultat 104,7 129,3 72,3 99,9

Avsättningar

 Avsättningar pensioner och liknande förpliktelser 39,4 37,1 39,4 37,0

 Andra avsättningar D 215,8 204,6 100,9 102,5

Summa avsättningar 255,2 241,7 140,3 139,5

Skulder

Långfristiga skulder E 2 221,9 2 102,3 310,0 297,2

Kortfristiga skulder A, F 590,0 496,5 436,0 470,7

Summa skulder 2 811,9 2 598,8 746,0 767,9

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 949,7 4 616,0 2 374,4 2 320,8

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter G 180,9 180,9 Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulder eller avsättningar 590,1 617,6 590,1 617,6

Övriga ansvarsförbindelser 3,4 3,9 2 469,7 2 410,2

Medlemskap i Kommuninvest H

Medlemskap i Kommunalförbund SÅM I

Sammanställd balansräkning
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Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Kommunkoncernen 

2017
Kommunkoncernen 

2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 104,7 129,3

Justering för avskrivningar 189,8 177,7

Justering för förändrade avsättningar 13,6 22,1

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -14,0 -2,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 294,1 327,1

Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar 13,0 -34,8

Förändring av förråd, lager och expl. Fastighet -5,0 1,8

Förändring av kortfristiga skulder 60,1 34,8

Kassaflöde från den löpande verksamhet 362,2 328,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv och försäljning av materiella anläggningstillgångar -542,2 -482,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -542,2 -482,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av långfristiga skulder 153,0 279,1

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -8,7 46,9

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 144,3 326,0

Årets kassaflöde -35,7 172,9

Likvida medel vid årets början 384,2 211,3

Likvida medel vid årets slut 348,5 384,2

Sammanställd kassaflödesanalys

Hans-Göran Johansson och Ulf Svensson från Värnamo kommun och Catharina Håkansson Boman, förhandlare på Sverigeförhandlingen i Jönköping när Region 
Jönköpings län skrev under ett ramavtal om medfinansiering och trafikering av höghastighetsjärnväg.
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Not A. Eliminering av interna poster

Eliminering av interna poster, dels inom kommunkoncernen samt dels inom 
bolagskoncernen, har skett med följande totalbelopp:

Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2017 2016

Intäkter 133,9 166,5

Kostnader -133,9 -166,5

Kortfristiga fordringar -97,3 -52,4

Kassa och bank -24,1 -146,6

Kortfristiga skulder 114,8 199,0

Långfristiga skulder 6,6 0,0

Not H. Medlemskap i Kommuninvest

Värnamo kommun har i april 2012 ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s samtliga nuvarande och framtida förplik-
telser. Samtliga kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.     
 Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts 
ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommu-
nerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels 
i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Värnamo kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sveriges AB:s totala förpliktelser till 342,5 mdkr och totala till-
gångar till 349,2 mdkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 
2 001,5 mnkr och andelen av de totala tillgångarna till 2 051,7 mnkr. 

Not I. Medlemskap i kommunalförbund 

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM
Värnamo kommun har i juni 2017 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för kommunal-
förbundet SÅM:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner i GGVV har ingått 
likalydande borgensförbindelser.
 Mellan samtliga medlemmar i kommunalförbundet SÅM har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnda borgensförpliktelser. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till storlek på 
medlemskommunerna. 
 Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser låneförpliktelser uppgick per 2017-12-31 
till 100,0 mnkr, varav aktuell skuld är 30,0 mnkr. Värnamo kommuns ansvar i ovan nämnda ansvars-
förbindelse är 39,1% och uppgick per 2017-12-31 till 11,7 mnkr.     
 Den solidariska borgen för samtliga kommuner som avser checkräkningskrediten uppgick per 
2017-12-31 till 20,0 mnkr, men är outnyttjad. Värnamo kommuns andel i ovan nämnda ansvarsför-
bindelse är 39,1%

Not B. Kortfristiga fordringar
Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2017 2016

Kundfordringar 111,8 44,4

Övriga kortfristiga fordringar 139,9 194,4

Summa kortfristiga fordringar 251,7 238,8

Not C. Eget kapital
Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2017 2016

Ingående eget kapital 1 775,5 1 643,6

Uppskrivning av värde på insatskapital hos Kommuninvest 
ekonomisk förening

2,4 2,6

Årets resultat 104,7 129,3

Utgående eget kapital 1 882,6 1 775,5

Not D. Andra avsättningar
Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2017 2016

Latenta skatter 111,6 98,7

VA-investeringsfond 74,9 77,4

Övriga avsättningar 29,3 28,5

Summa andra avsättningar 215,8 204,6

Not E Långfristiga skulder
Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2017 2016

Långfristiga skulder Värnamo kommun 310,1 297,2

Långfristiga skulder Värnamo Kommunala Industrifastigheter 555,0 485,0

Långfristiga skulder Värnamo Energi AB (koncernen) 133,7 225,4

Långfristiga skulder Finnvedsbostäder AB (koncernen) 1 013,6 885,2

Långfristiga skulder Värnamo Stadshus AB 209,5 209,5

Summa långfristiga skulder 2 221,9 2 102,3

Nyckeltal
2017 2016

Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning

93,2 % 90,8 %

Eget kapital i procent av totala tillgångar (soliditet) 38,0 % 38,5 %

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder 
(balanslikviditeten)

1,05 1,30

Avsättningar och skulder i relation till totala intäkter 107,2 % 104,2 %

Not F. Kortfristiga skulder
Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2017 2016

Checkräkningskredit 33,5 0

Leverantörsskulder 163,0 142,3

Övriga skulder 393,5 354,2

Summa kortfristiga skulder 590,0 496,5

Not G. Panter och därmed jämförliga säkerheter
Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2017 2016

Fastighetsinteckningar 180,9 180,9

Summa panter och därmed härförliga säkerheter 180,9 180,9

Noter till sammanställd redovisning
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Avstämning av bolagets mål

Ändamålet med bolaget är att detta ska utgöra en effektiv organi-
sation för uppföljning och förvaltning av Värnamo kommuns hel- 
och majoritetsägda bolag.
 Värnamo kommun har tagit fram en vision och övergripande 
mål som ska gälla också för de kommunala bolagen. Under 2017 
har dotterbolagen beslutat om egna mål som anknyter till visionen 
och de övergripande målen. För bolagen gäller dessa från 2018.

Detta har hänt under 2017

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2017 om nya ägardi-
rektiv för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB, vilket 
innebär ett utvidgat uppdrag för bolaget att även ta ansvar för att 
konceptet Gummifabriken utvecklas.
 Förseningar i färdigställandet av ombyggnationen av Gum-
mifabriken har föranlett diskussion inom styrelsen för Värnamo 
Stadshus AB men också i dialog med styrelsen för Värnamo 
Kommunala Industrifastigheter AB.
 Beslut om en fortsatt satsning på bredband har under maj 2017 
fattats av kommunfullmäktige. Satsningen innebär att i princip 
alla invånare i kommunen ska erbjudas bredbandsanslutning 
via fiber. Eventuellt nedskrivningsbehov som kan uppstå hos 
Värnamo Energi AB ska kompenseras genom ägartillskott från 
Värnamo Stadshus AB. Utbygganden ska vara klart under 2020.
 En utvärdering av styrelsearbetet i samtliga kommunala bolag 
genomfördes i början av året. Överlag visar utvärderingarna att 
styrelsearbetet fungerat mycket väl och att förbättringar har skett 
inom flera områden. I fortsättningen kommer utvärdering att 
genomföras med 2-årsintervall.
 Samarbete mellan Värnamo Kommunala Industrifastigheter 
AB och Finnvedsbostäder AB sker såväl avseende fastighetssköt-
sel/-underhåll som administration.
 Samordnade upphandlingar mellan bolagen och kommunen 
sker löpande. Kommunen erbjuder bolagen att vara med i upp-
handlingar som genomförs.
Värnamo Stadshus AB har under maj och november haft ägarsam-
råd med de tre dotterbolagen.

Ekonomi

Bolagets kostnader finansieras i första hand genom erhållna kon-
cernbidrag från dotterbolag.
 Under året har bolaget också erhållit aktieutdelning från Vär-
namo Energi AB med 4 mnkr och från Finnvedsbostäder AB med 
83 tkr.

Värnamo Stadshus AB

 Bolagets lån, som uppgår till 209,5 mnkr, har en relativt lång 
löptid avseende såväl kapital som ränta. Nästa omskrivning sker 
under 2018 avseende 50 mnkr  Nästa omskrivning därefter sker 
2019 (38 mnkr).

Personal

Bolaget har ingen egen personal utan tjänster köps från Värnamo 
kommun.

Framtid

Ett närmare samarbete mellan bolagen i koncernen eftersträvas 
hela tiden. Den påbörjade diskussionen om samarbete i personal-
frågor kommer att fortsätta under 2018. Vidare kommer bolagens 
delaktighet i kommunens kontaktcenter som startar under 2018 
att diskuteras. Även arkivfrågor kommer att diskuteras mellan 
kommunen och bolagen.
 År 2018 har Värnamo kommun utnämnt till ett språkår, vilket 
innebär att det som produceras ska bli mer lättillgängligt för mot-
tagaren. En diskussion om bolagens delaktighet kommer att föras 
under våren 2018.
 Kommunen har initierat en utredning om en effektivare fastig-
hetsförvaltning. Det samarbete som finns mellan kommunens fast-
ighetsavdelning och Finnvedsbostäder AB kommer att successivt 
fördjupas.
 En utbildning i offentlighet och sekretess genomförs i kommu-
nens regi under våren 2018. Bolagen har inbjudits att var med.
 Ytterligare områden där närmare samarbete kan ske kommer att 
diskuteras.

Uthyrningsgraden för 
Finnvedsbostäders lägenheter 
var 99,1% vid årets slut

Sammanställd redovisning 

99,1
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Resultaträkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Rörelsens intäkter 0,0 0,0 0,0

Rörelsens kostnader -0,5 -0,4 -0,4

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat -0,5 -0,4 -0,4

Finansiella intäkter 0,1 4,1 1,5

Finansiella kostnader -7,2 -6,9 -8,6

Resultat efter finansiella poster -7,6 -3,2 -7,5

Bokslutsdispositioner 8,1 7,4 9,5

Skatt på årets resultat -0,1 0,0 -0,1

Årets resultat 0,4 4,2 1,9

Årets investeringar 0 0

Årets nettoomsättning 0 0

Soliditet, % 12,4 11,6

Balansräkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar 216,0 216,0

Omsättningstillgångar 36,7 30,7

Summa tillgångar 252,7 246,7

Eget kapital 31,3 28,6

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Långfristiga skulder 209,5 209,5

Kortfristiga skulder 11,9 8,6

Summa eget kapital och skulder 252,7 246,7

Ställda säkerheter – –

Eventualförpliktelser – –

Ekonomi i sammandrag

Sammanställd redovisning 

Det stora glaspartiet sätt på plats i Gummifabrikens entré.
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Avstämning av bolagets mål

Koncernens rörelseresultat för 2017 är något lägre än budget 
2017. Årets graddagar motsvarar 90 procent av ett normalår, 
varför vädret har inverkat på årets resultat med minskade försälj-
ningsvolymer i värme- och elhandelsverksamheten.
Försäljningen inom kommunikationsverksamheten har varit god.
Soliditeten har ökat från 41 procent till 46 procent.

Detta har hänt under 2017

Fortsatta stora investeringar har under året gjorts inom fjärr-
värme- och kommunikationsverksamheten och nya kunder har 
anslutits till näten. Bolaget har beviljats stöd via Naturvårdsver-
kets Klimatkliv som möjliggör utbyggnad av närvärmenät och 
ny bioproduktion i fyra kransorter i kommunen. Projekten har 
påbörjats under året. 
 Andelen fossilfria bränslen i fjärrvärmemixen uppgick under 
året till 99 procent.
 Bolaget har under året fått uppdrag av ägaren att erbjuda fiber 
till landsbygden i kommunen 2017-2020.
 Både vindkraftverken på Vallerstad och Klämman har under 
året överträffat budgeterad produktion på grund av goda vindför-
hållanden och god tillgänglighet.
 Fortsatta investeringar har gjorts inom elnätsverksamheten 
för att vädersäkra nätet med nedgrävning av kabel i marken och 
leveranssäkerheten är hög.

Ekonomi

Rörelseresultatet är förbättrat mot föregående år. Likviditeten har 
varit god, amortering har skett och inga nya krediter är upptagna 
för att finansiera verksamheterna.

Personal

Ny ekonomichef har anställts. Rekrytering inom alla verksam-
hetsområden på teknikavdelningen har genomförts under året.

2017-12-31 2016-12-31

   Personalkostnader (mnkr) 37,5 39,3

   Tillsvidareanställda 51 46

   Omräknat t heltidstjänster 49 44

Framtid

De påbörjade investeringarna och utbyggnadsplanerna inom 
värme och kommunikation kommer att fortgå under året. Detta 
innebär att vi kan erbjuda anslutningar till fler kunder. Under de 
närmaste 3 åren kommer utbyggnad av fiber till landsbygden vara 
ett viktigt projekt.

Värnamo Energi AB (koncernen)

Resultaträkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Rörelsens intäkter 376,4 371,2 344,9

Rörelsens kostnader -268,0 -269,1 -249,7

Avskrivningar -51,8 -50,3 -51,3

Rörelseresultat 56,5 51,8 43,9

Finansiella intäkter 0,1 0,1 1,4

Finansiella kostnader -5,9 -2,5 -4,7

Resultat efter finansiella poster 50,7 49,4 40,6

Bokslutsdispositioner -20,0 -18,0 -17,0

Skatt på årets resultat -7,0 -7,5 -6,0

Årets resultat 23,7 23,9 17,6

Årets investeringar 30,5 32,9 48 284

Årets nettoomsättning 366,3 341,9 314 437

Soliditet, % 46,2 41,1 40,2

Balansräkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar 536,2 548,5

Omsättningstillgångar 132,3 153,4

Summa tillgångar 668,5 701,9

Eget kapital 308,6 288,7

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 79,4 73,9

Långfristiga skulder 173,8 225,4

Kortfristiga skulder 106,6 114,0

Summa eget kapital och skulder 668,5 701,9

Ställda säkerheter 0,37 0,37

Eventualförpliktelser 0,30 0,30

Ekonomi i sammandrag

 Fokus framåt är att bibehålla hög leveranssäkerhet och fortsätta 
leverera förnybara energilösningar till våra kunder. 
 Vår målsättning är att fortsätta utveckla verksamheten för 
att befästa bolagets position som ett lokalt, tryggt och hållbart 
energibolag. 

Sammanställd redovisning 
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Avstämning av bolagets mål

Uthyrning

Uthyrningsgraden var vid årets slut 99,1 procent jämfört med 
99,2 procent 2016. Årets genomsnittliga uthyrningsgrad var 98,9 
procent jämfört med 99,6 procent under 2016.

Drift och optimering

Bolaget har stolt kunnat slutrapportera skåneinitiativet och vad 
gäller bolagets CO2-utsläpp ligger företaget mycket bra till. 

Detta har hänt under 2016

Studentbostäder i Värnamo AB, Kvarteret Väktaren
Från och med 2017-02-28 är dotterbolaget fusionerat med 
Finnvedsbostäder AB.
 Uppförande av 24 studentlägenheter i 6 våningsplan. Beställ-
ning lades den 7 april, Lagans Byggnads AB tilldelades uppdraget 
som totalentreprenör och påbörjade byggnationen i juni. Med 
bidrag från Länsstyrelsen kunde nya fasader sättas på befintliga 
hus med studentlägenheter. 

Kv Städet Huvuddel 1 
Inflyttning i radhuset Pilagårdgatan 7, 12 lägenheter samt inflytt-
ning i punkthus Pilagårsgatan 9, 12 lägenheter. Pilagårdsgatan 11 
är planerad inflyttning under första kvartalet 2018.

Sjösala (fd Norrhamra)
Ombyggnad av sjukhem till Värnamos första trygghetsboende. 
Projektering utfördes under våren med färdig upphandling i 
augusti som vanns av Eidensskogs Bygg. Byggstart i december 
2017 och planerad inflyttning i september 2018. Även här har 
Finnvesbostäder beviljats bidrag från Länsstyrelsen för att genom-
föra ombyggnationen.

Ekonomi

Hyror

Hyreshöjningen för 2017 trädde i kraft 1 januari och innebar att 
hyrorna höjdes med 0,62 procent (0,35 procent).
 Ytterligare en höjning genomfördes 1 september om 0,37 
procent för renovering av etapp 3 Kvarteret Högaloft, vilken var 
förhandlad sedan tidigare med Hyresgästföreningen.

Finnvedsbostäder AB

Resultat

Årets resultat efter finansiella poster är cirka 7,0 mnkr bättre än 
budgeterat. Faktorer som påverkat resultatet är det gynnsamma 
ränteläget och besparingar på driftkostnader samt fusionen av 
Studentbostäder AB.

Personal

Under 2017 har bolaget nyanställt tre personer och två personer 
har av olika anledningar slutat sina anställningar.

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader (tkr) 28,6 26,9

Tillsvidareanställda 43,0 42,0

Omräknat till heltidstjänster 42,0 41,0

Framtid

Förvärv av fastighet
Bolaget har i januari 2018 förvärvat en fastighet i centrala Ry-
daholm. Målsättningen är att riva befintligt hus och uppföra ett 
flerfamiljshus.
Markanvisningsavtal är skrivet med kommunen om att köpa mark 
på kvarteret Draken samt kvarteret Ling.

Möjligheter
Bolaget har god tillgång till byggbara tomter vilket gör att bolaget 
ser ljust på framtiden och har projekt som omfattar fler än 200 nya 
lägenheter för produktionsstart.

Utemiljö Vråen 1
Upprustning/ombyggnad av utemiljön i hela kvarteret. Tillgäng-
lighetsförbättringar vid entréer och uteplatser. Helt ny belysning 
med modernare armaturer installeras för att få ett mer upplyst 
område. Trivsammare innergårdar med nya gräsytor, murar, smi-
desstaket, planteringar samt ny marksten vid entréer.

Kvarteret Städet Huvuddel 2
Beställning av option, 67 lägenheter i tre huskroppar gjordes i 
mars 2017. Bygga GWG har fått fortsatt förtroende att genomföra 
byggnationen och påbörjat schakt, pålning och grundläggning un-
der hösten 2017. Etappvis inflyttning planeras med start i januari 
2019.
      

Sammanställd redovisning 
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Resultaträkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr)
Budget
2017

Bokslut
2017

Bokslut
2016

Rörelsens intäkter 204,2 205,4 201,3

Rörelsens kostnader -140,7 -138,3 -141,2

Avskrivningar -31,1 -30,0 -28,9

Rörelseresultat 32,4 37,1 31,2

Finansiella intäkter 0,4 0,3 0,4

Finansiella kostnader -19,4 -17,0 -16,1

Resultat efter finansiella poster 13,4 20,4 15,5

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,7

Skatt på årets resultat -2,9 -8,1 -0,1

Årets resultat 10,5 12,3 16,1

Årets investeringar 257,5 150,7

Årets nettoomsättning 205,4 201,3

Soliditet, % 15,0 16,1

Balansräkning

Belopp i miljontals kronor (mnkr) 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar 1 236,5 1 082,5

Omsättningstillgångar 77,2 61,4

Summa tillgångar 1 313,7 1 143,9

Eget kapital 197,6 184,5

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 12,5 4,5

Långfristiga skulder 1 013,6 875,0

Kortfristiga skulder 89,9 79,9

Summa eget kapital och skulder 1 313,7 1 143,9

Ställda säkerheter 180,52 180,52

Eventualförpliktelser 0,35 0,34

Ekonomi i sammandrag

Kvarter Städet, Värnamo. Byggnationen påbörjades under året. 

Sammanställd redovisning 
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Avstämning av bolagets mål

Eftersom bolaget under senhösten 2016 fick ett nytt uppdrag an-
vändes 2017 åt att bygga upp konkreta mål inför 2018. Målet för 
2017 var att bygga färdigt Gummifabriken till rätt kostnad samt 
komma igång med verksamheten. Dessutom skulle mål arbetas 
fram för 2018.
 Målet att bygga färdigt Gummifabriken under 2017 uppfylldes 
delvis om än något försenat. Gällande kostnaden så kan det inte 
redovisas förrän hela bygget är klart. VKIAB har uppfyllt målet 
att ta fram mål för 2018. 

Detta har hänt under 2017

Verksamheten

2017 började med planering och rekrytering inför VKIAB:s nya 
uppdrag att genomföra och utveckla konceptet Gummifabriken. 
Det gjorde att vi tredubblade personalstyrkan under våren och 
specialisterna kom på plats.
 I samband med restaurangens uppstart tog restauratören över 
konferensverksamheten i huset. Samtidigt påbörjade VKIAB 
samverkan om konceptet i Gummifabriken som ska göra platsen 
unik i sitt slag.

Byggnationen

Under våren fortsatte bygget av etapp 2. VKIAB hade täta möten 
med generalentreprenören där man påpekade vikten av att vara 
klar i tid och i juni skrev generalentreprenören på ett avtal att 
byggnationen skulle vara klar till invigningen.
 I augusti meddelade generalentreprenören att byggnationen inte 
blir klar till invigningen och invigningen fick flyttas fram. VKIAB 
krävde nytt datum för färdigställande och en gällande tidplan 
men detta levererades aldrig. I slutet av september minskade 
personalstyrkan på byggarbetsplatsen och generalentreprenören 
fick problem med sin elentreprenör, vilken lämnade arbetsplatsen 
i tre veckor. 
 Detta föranledde att VKIAB sade upp sitt avtal med genera-
lentreprenören Tage & Söner Byggnads AB i oktober och ingick 
avtal med ny generalentreprenör GBJ Bygg AB.

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB

 I december öppnade restaurangen, livesalen, biografen samt 
första hyresgästen flyttade in i Gummifabrikens hyresgästanpassa-
de kontorsyta i etapp 2. Då lämnades även besked om färdigstäl-
lande av fler delar i början av 2018.

Ekonomi

Generalentreprenörens försening av byggnationen fick naturligtvis 
konsekvenser för bolagets resultat då det var budgeterat för 
hyresintäkter under kvartal 3 och 4 i etapp 2. Dessa hyresintäkter 
uteblev. VKIAB dokumenterar nu, inom ramen för ingånget avtal 
med den tidigare generalentreprenören, nogsamt konsekvenserna 
av den uppkomna situationen och handla utefter dessa förutsätt-
ningar..

Personal

Personalstyrkan har ökat under våren för att möta det nya uppdrag 
VKIAB har inför 2018. Vi har rekryterat projektledare event, 
verksamhetskoordinator, receptionist, scenmästare, marknads-
ansvarig samt marknadsassistent. Vår administratör slutar och 
vi utökar samarbetet ytterligare med Finnvedsbostäder gällande 
ekonomi och administration. 

2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader (tkr) 4,7 1,7

Tillsvidareanställda 9 2

Omräknat till heltidstjänster 9 1

Framtid

Under 2018 kommer hela Gummifabriken bli klar och vi kan ver-
ka fullt ut. Vi kommer att sätta organisationen fullt ut och skapa 
rutiner för vårt arbete. Intresset för Gummifabriken är stort och vi 
har många förfrågningar både från hyresgäster samt arrangörer, 
vilket kommer att ge bra arrangemang under 2018. .    

Sammanställd redovisning 
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Sammanställd redovisning 

Ekonomi i sammandrag
Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor (mnkr)
Budget 
2017

Bokslut 
2017

Bokslut 
2016

Rörelsens intäkter 21,0 14,4 8,9

Rörelsens kostnader -13,5 -13,2 -5,2

Avskrivningar -4,6 -4,7 -4,6

Rörelseresultat 3,0 -3,5 -0,9

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -6,8 -5,3 -5,6

Resultat efter finansiella poster -3,8 -8,8 -6,5

Bokslutsdispositioner 0,0 10,6 7,5

Skatt på årets resultat 0,0 -0,3 -0,8

Årets resultat -3,8 1,5 0,2

Årets investeringar 142,1 136,1

Årets nettoomsättning 14,4 8,9

Soliditet, % 1,3 1,3

Balansräkning

Belopp i miljoner kronor (mnkr) 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar 595,1 456,0

Omsättningstillgångar 34,3 58,2

Summa tillgångar 629,4 514,2

Eget kapital 8,3 6,8

Obeskattade reserver 0,0 0,0

Avsättningar 0,0 0,0

Långfristiga skulder 557,5 487,2

Kortfristiga skulder 63,6 20,2

Summa eget kapital och skulder 629,4 514,2

Ställda säkerheter – –

Eventualförpliktelser – –

Mountainbike-SM i Värnamo 2017
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jan
2017

19 april: Värnamo 
kommun och 

Värnamo energi 
presenterade nyheten 

att kommunen 
satsar 60 miljoner 
kronor på att bli 

först i landet med att 
erbjuda alla hushåll 
i kommunen tillgång 
till bredband via fiber. 
Utbyggnaden ska vara 

klar 2020.

20 maj: Skateparken i 
Åbroparken invigdes.

21 maj: Storåns 
kanotled, resultatet 
av ett Lona-projekt, 

invigdes.

1 juni: Tävlingen 
i kommunens 

skolor om att minska 
matsvinnet i skolans 
restauranger avgjor-
des: Gällaryds skola 

vann.

2 juni: Stadsbibli-
oteket i Cupolen 

stängde och började 
förbereda flytten till 

Gummifabriken.

20-23 juli: 
Mountainbike-SM 

avgjordes i friluftsom-
rådet Borgen.

12 januari: Första 
mötet om medborgar-
budget i Bor. Bor-borna 

ska bestämma hur 
3,5 miljoner kronor 
ska användas för 

utomhusmiljön runt 
den nyrenoverade 
skolan. I oktober 

röstade Bor-borna om 
två förslag och under 
2018 genomförs det 
vinnande förslaget.

Februari: Värnamo 
startade  barn- och 

ungdomshälsan 
tillsammans med 

Region Jönköpings 
län.

23–25 mars: 
Värnamo kommun 

genomförde Agenda 
2030-dagarna, 

men ett fullspäckat 
program under tre 

dagar.

9 februari:  Första an-
sökan via e-tjänst kom 

in till samhällsbygg-
nadsförvaltningen. Nu 
finns ett 90-tal e-tjäns-
ter som ska underlätta 

för medborgarna.

9 februari: Myndighe-
ten för yrkeshögskolan 

sa ja till tre av fyra 
utbildningar på Cam-
pus. I augusti startade 

Fastighetsingenjör, 
Webbutvecklare.NET 

och Integrationspeda-
gog på nytt på Campus 

Värnamo

Mars: Naturkartan lan-
serades. Naturkartan är 
en digital friluftsguide 
som vill förenkla för 
fler att komma ut i 

naturen oftare.

30 mars: Kommun-
fullmäktige tog beslut 
om heltid som norm 

för alla anställda i 
Värnamo kommun. 
Beslutet innebär att 
kommunanställda 

som ofrivilligt jobbar 
deltid, får bättre 

möjlighet till heltid.

5 maj: Värnamo-
bygdens Ryttar-
förening invigde 
sin nya ridbanan 
i Sörsjö, som har 

byggts i samarbete 
med Värnamo 

kommun.

6 maj: Cykelleden 
vid Store Mosse 

invigdes.

28 maj: The Square, 
Ruben Östlunds film 
som inspirerats av 
Rutan på Flanaden 

i Värnamo, vann 
Guldpalmen vid film-
festivalen i Cannes.

Slutet av maj: 
Storbrand i Flymosse 

utanför Bredaryd.

15 juni: Värnamo 
kommun införde 
bevattningsför-
bud för alla som 

använder kommunalt 
vatten eftersom 

grundvattennivån 
var mycket låg i hela 
kommunen. Förbudet 
upphörde i oktober.

1 Januari: Ny 
organisation för 

fritidsverksamheten, 
fritidsavdelningen.

Några axplock från 2017 års händelser
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1 augusti: Antalet 
Värnamobor passerade 

34 000-strecket. Vid 
juli månads utgång 

bodde 34 040 personer 
i kommunen.

2 september: Värnamo 
kommun blev först i 
världen med enbart 

eldrivna bussar i 
stadstrafiknätet. 

Storsatsningen görs 
tillsammans med 

Länstrafiken Jönköping 
och målet är både att 
minska utsläppen och 

få fler att åka buss.

September: 
Kommunens digitala 
informationsskyltar 

utmed E4 på plats efter 
flera års förberedelser.

2-6 oktober: 
Medarbetardagar för 

alla medarbetare i 
Värnamo kommun.

24 oktober: 
850 personer besökte 
Värnamo kommuns 
seniormässa i Gum-

mifabriken. Temat var 
trygghet, tillgänglighet 

och teknik.

8 december: Campus 
Värnamo firade sina 

första tio år med 
pompa och ståt.

21 augusti: Besked 
om att invigningen 
av Gummfabriken 

flyttas fram, eftersom 
alltför stora delar av 
ombyggnaden inte 

bedöms bli klar i tid.

4 september: Värnamos 
första förskola, Ängens 

förskola, fyllde 50 år 
och det firades av både 

barn och personal.

16 september: 
Värnamo Brukshunds-
klubb invigde sin nya 
inomhusarena, som 
byggts i samarbete 

med Värnamo kommun. 
Syftet är att kunna 

träna och tävla under 
hela året.

16 oktober: Värnamo 
kommunala industri-

fastigheter AB:s (VKIAB) 
styrelse har fattat beslut 
att häva kontraktet med 
generalentreprenören 

för ombyggnationen av 
Gummifabriken, Tage 

och Söner Byggnads AB.

5 december: Värnamo 
hälsocenter tilldelades 
2017 års folkhälsopris 

från Region Jönköpings 
län. Hälsocenter 

valdes bland ett tiotal 
nominerade, viktiga 
folkhälsofrämjande 

verksamheter i länet.

15 december: Region 
Jönköpings län under-
tecknade ramavtal om 
medfinansiering och 

trafikering av höghas-
tighetsjärnväg.

dec
2017
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Kommunens investering i nya elbussar i stadstrafiken har 
varit en bra satsning för miljön. Under elbussarnas tre för-
sta månader minskade utsläppen med 95% och bussåkandet 
ökade med 55 procent. Målet är att öka kollektivresandet 
från cirka 50 000 resor till 200 000 resor per år.

utsläpp


