
Så bra blev 2017
Under 2017 fick Värnamo kommun 
in nästan 1,9 miljarder i skatt och 
kommunalekonomisk utjämning. De 
pengarna användes till allra största 
delen, 84 procent, till skola, vård och 
omsorg. På den här sidan kan du läsa 
mer om vad som hände under 2017 
och vad pengarna användes till. Vill 
du veta mer om kommunens ekono-
mi, hittar du hela årsredovisningen 
på www.varnamo.se/årsredovisning 
2017. Du kan också ringa kommu-
nens växel, så skickar vi ett tryckt 
exemplar till dig, 0370-37 70 00.

Oj, vilket händelserikt år!
Under våren 2017 invigdes den av många efterlängtade 
skateparken i Åbroparken. På hösten började världens 
första stadsbusstrafik med enbart klimatsmarta bussar 
rulla i Värnamo stad. Det var två viktiga händelser un-
der året. Ny ridbana i Sörsjö, kanotled i Storån, cykelled 
på Store Mosse, inomhusarena för brukshundklubben 
och informationsskyltar utmed E4 är exempel på andra 
saker som kom på plats under året.
 Dessutom fyllde kommunens första förskola, Ängens 
förskola, 50 år och Ruben Östlunds film ”The Square”, 
inspirerad av Rutan på Flanaden, fick den fina utmär-
kelsen Guldpalmen. Ja, och så genomfördes Mountain-
bike-SM i Borgen och Gummifabriken byggdes vidare. 
Som sagt, ett riktigt händelserikt år!

60 miljoner till bredband
I februari presenterades beslutet att satsa 60 miljoner 
kronor på att alla fastboende i hela kommunen ska ha 
tillgång till bredbandsuppkoppling via fiber senast 2020. 
Snabb uppkoppling till internet är strategiskt viktigt för att 
hela kommunen ska fortsätta att utvecklas. Det ska vara 
lika enkelt att bo eller ha företag på landsbygden som i 
tätorterna.

Resultat 2017: Plus 72,3 miljoner
Kommunens ekonomi fortsätter att vara stark, 2017 blev 
årets resultat 72,3 miljoner kronor, vilket var drygt 25 miljo-
ner mer än det budgeterade resultatet. Det betyder ett resul-
tat på 2 114 kronor per kommuninvånare. Att resultatet blev 
bättre än väntat berodde främst på ökade skatteintäkter, det 
vill säga att fler än vi vågade hoppas på flyttade till Värnamo 
kommun under 2017 och därmed betalade skatt där samt 
vinst vid försäljning av kommunägda anläggningstillgångar.

Största investeringarna
Överföringsledningar mellan Bredaryd och reningsverket i 
Stomsjö: 24 miljoner kronor. Bussgata bland annat till den 
nya stadstrafiken: 8 miljoner kronor. Ombyggnad av köket 
på Rydaholms skola: 8 miljoner kronor. Ombyggnad av hög-
stadieskolan i Bor: 6 miljoner kronor.

Årets resultat för de kommunala bolagen
Värnamo Stadshus AB, plus 4,2 miljoner kronor.
Värnamo Energi AB, plus 23,9 miljoner kronor.
Finnvedsbostäder AB, plus 12,3 miljoner kronor.
Värnamo kommunala industrifastigheter AB, plus 
1,5 miljoner kronor.

Utdrag från Värnamo kommuns årsredovisning 2017. 
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34 206Befolknings-
utveckling Värnamo 
kommun 2016–2017

+300

Utbildning 46 kr
Vård och omsorg 38 kr
Samhälle och miljö 6 kr

100 kr av dina skattepengar fördelas enligt följande:

Detta får du för skattepengarna 
i Värnamo kommun

Kultur och fritid 3 kr
Övriga verksamheter 6 kr
Politik 1 kr

Den 31 december 2017 hade Värnamo kommun 34 206 
invånare, vilket är 300 fler än året innan. Invånarantalet 
har ökat stadigt de senaste åren.

Värnamo kommun investerade netto under 2017
192,7 miljoner i bland annat ombyggnad av sko-
lor, gator och vägar samt nya bostadsområden. 

Nettoinvestering

miljoner kronor
193

Så många procent av hushållen i Värnamo kommun 
hade tillgång till bredband via fiber 2017.

Bredbands-
täckning 2017:

88Genomsnittligt 
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).

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

miljoner kronor
+61

Kommunens investering i nya elbussar i stadstrafiken 
har varit en bra satsning för miljön. Under elbussarnas 
tre första månader minskade utsläppen med 95 procent 
och bussåkandet ökade med 55 procent. Målet är att öka 
kollektivresandet från cirka 50 000 resor till 200 000 
resor per år.

utsläpp

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

Soliditet
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28 879 
Så många besökare hade kommunens 
fritidsgårdar totalt under 2017.

Positiv befolkningsutveckling
Kommunens befolkning har ökat flera år i 
rad. Rekordåret 2016 blev vi 433 fler kommun-
invånare och 2017 växte vi med ytterligare 
300 personer. Det är extra roligt att många 
unga flyttar till Värnamo kommun. Av de som är i 
åldern 18-29 år är det fler som flyttar till kommunen än 
som flyttar ut.
 De satsningar som kommunen gör för att kommunen 
ska var attraktiv och för näringsliv, utbildning och boende 
kommer förhoppningsvis att innebära att befolkningen 
fortsätter att växa flera år framöver. Den 31 december 2017 
var vi 34 206 invånare i kommunen. Hur de är fördelade på 
de största orterna, ser du på kartan ovan.

Andel av kommunens tjänstefordon 
som drivs av fossilfritt bränsle: 

32,2 procent. Antal laddpunkter för 
elfordon som kommunen 

satt upp: 19 st på fyra orter.
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